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SAMOUBISTVO KAO „RE[EWE“ ZA BEZIZLAZNU SITUACIJU 

PUTINOV HRAM
NA BANSTOLU

Dr @IVKO VRCEQ,
DIREKTOR OP[TE BOLNICE:

Ne volim
teletabise

Престолонаследник Александар Ка
рађорђевићињеговасупругаприн
цезаКатаринапосетилисупрошлог

петка,5.августаРумуиСремскуМитро
вици, гдесуподелилипоклонпакетеси
ромашној деци.Хуманитарнафондација
принцезеКатаринеКарађорђевићјеобез
бедилапоклонпакетезадесетрумскихи
11 сремскомитровачких социјално угро
женихпородица садецом.Пакети садр
же ђебад, одећу, храну,школски прибор
иранчеве.
Принчевски пар се састао и са пред

ставницима ове две сремске локалне
самоуправе, те су им домаћини у Руми
билиСлађанМанчић,председникрумске
општине и Стеван Ковачевић, председ
никСкупштине општине Рума, док их је
уСремскојМитровицидочекао градона

челник Владимир Петковић са сарадни
цима.
 Повод за посету нашем граду је ху

манитарна акција принцезе Катарине и
ја им од свег срца захваљујем на томе,
на хуманитарномраду којимпоказујуда
икраљевскапородицамислиограђани
маСрбије,превасходноосоцијалноугро
женим породицама. Десет породица са
територијенашеопштинећедобитиове
пакетекојаћеимуовимтешкимвреме
нимасвакакодобродоћи.Захваљујемна
свемушточинезасрпскинарод,атакође
и Европској комисији која кроз Канцела
ријузасмањењесиромаштваделујеина
територијинашеопштинеипомажесоци
јално угроженим породицама  рекао је
првичовекрумскеопштине.
Градоначелник Сремске Митровице

ВладимирПетковићсезахвалиопресто
лонаследнику Александру и принцези
Катариништо интензивно помажу најси
ромашније становништво уСрбији и на
јавиодокрајагодинеотварањеиуСрем
скојМитровициКанцеларијезасмањење
сиромаштва.
Топлеречиподршкезадецу,алииже

љедасепомогнецеломнароду,крозраз
неакцијеидонације,изразилајепринцеза
Катаринаидодаладаимјеважнодатачно
знајукакоживисрпскинарод.Дасенали
цуместауверештаукојојсрединитреба,
какобисеуправотообезбедило,анеда
сенапорирасипајуидоносинештоштоу
тојсредининиjeпотребно.
Животјекратакиврлојеважнодапо

родицедоброживе,даимајудецукојамо
гудасешколују,дадецаидунафакултет
икасниједасезапосле.Нашциљједави
димокакоживенашепородицеидавиди
мокакоможемовишедапомогнемо.Бави
мосехуманитарнимрадомуиностранству
идијаспорајеспремнадапомогне.Људи
уСрбијитребадаимајусвекаоиостале
европске државе, добре болнице, добре
школе.Унашимсрцимаједабринемоза
нашнародиувексмоспремнидапомогне
моизјавилајепринцезаКатарина.
Престолонаследник Александар Кара

ђорђевићјезахвалионаречимадобродо
шлицеиистакаодасупринцезаКатарина
и он увек ту да помогну српском народу.
Зато и организују добротворне пријеме у
иностранству.
 Били смо у Чикагу, Торонту,Њујорку,

ускороидемоуДетроит.Упитањусуфон
дација „Лајфлајн“ којаимасвојеактивно
стиуиностранствуиФондацијапринцезе
КатаринекојаделујеуСрбији.Врлојева
жноданашадијаспоранезаборавиотаџ
бину и да зна каква је ситуација у нашој
земљи.ДошлисмоуРумуиСремскуМи
тровицудадонесемопоклонедецииста
каојеАлександарКарађорђевић.

Е.М.Н.

ПРИНЧЕВСКИПАРКАРАЂОРЂЕВИЋУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИИРУМИ

Поклонизасиромашнудецу

ПрестолонаследникАлександарипринцезаКатаринаКарађорђевић
саградоначелникомВладимиромПетковићем
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„Путиновхрам“наБанстолу
Освештавањем земљишта на којем ће бити подигнута цркваБлагеМарије на

Банстолуипарастосомжртвамаакције„Олуја“обележенајегодишњицастрада
њаСрба.Парастос је служио владика сремскиВасилије, уз присуство великог
бројаљудикојисубилиприморанинанапустесвојаогњиштатоком„Олује“

Тачнопре годинуданажитељиБан
стола, које у највећем делу чине
прогнаници из Хрватске и делова

БоснеиХерцеговине,покренулисуакци
јудасеуњиховомнасељуподигнепрва
богомоља у Србији посвећена жртвама
„Олује“ и страдалима у ратовима 90их.
Изградњацрквеимавеликизначајзасве
оне који живе у овом крају инђијске оп
штине,јерће,какокажу,иматиместона
којемћесеокупитиисетитисвихсвојих
рођакаипријатељакојисуизгубили
животетокомпогромасрпскогнаро
дауХрватској.
Подсетимо, прошле године на

овом месту освештани су плац и
крст, а светом чину присуствовало
јепредседникРепубликеСрбијеТо
миславНиколић,којијеуједнобиои
првиктитор.Томприликомпрвичо
векнашедржавевладикиВасилију
уручио је чек у износу од 250.000
динара.
Међутим,наплацубудућецркве,

који је у међувремену замењен за
знатно већи, два дана уочи годи
шњице„Олује“осванулисубилбор
ди на којима се види фотографија
монументалне руске цркве (Светог
НиколајаЧудотворца)изСофијеис
подкојепише„ХрамБлагеМарије“.
Због чега је дошло до промене

плана у изгледу цркве која је тре
баладабудеизграђенанаФрушкој
гориобјасниојеБранкоСимоновић,
којијеипокренуоиницијативузапо
дизањецркве.
Прведонацијекојесустиглена

рачун Епархије сремске нису биле до
вољне за подизање ни те мале цркве 
брвнаретесмосеписмомобратилиам
басадору Русије у Београду Александру
Чепурину самолбомдапомогне у успо
стављањуконтактасадонаторимаизРу
сије.Мислилисмодабидобраидејаби
ладацрквабрвнарабудеподигнутаод
четинарарускихтајги–кажеСимоновић,
председникУдружења„Клубсвихгенера
ција“саБанстола.

Према Симоновићевим речима, врло
брзо стигао је позитиван одговор, један
донатор из Русије јавио се владики Ва
силију, те ћецркваБлагеМарије ускоро
битиподигнутаурускомстилу,од „чети
нара руских тајги“,што су медији одмах
пренеликаовестдаћенаБанстолунићи
„Путиновацрква“.
Умеђувремену,Епархијасремскајеку

пила плац на самој крушедолској раскр
сници,трипутавећиодпрвобитног.Како

ће изгледати будући храм могу да
виде сви пролазници кроз Банстол
старим путем из Инђије ка Новом
Саду.
 Црква на Банстолу биће сази

данапопројектурускецркве уСо
фији.Прелепа је, врло раскошна и
имазанимљивуисторију.Поречима
владике, биће мањих димензија у
односунаоригиналинадамоседа
ћеодзивктиторабититакавдаград
њанећетрајатидуго.Занасћеона
свакакобитии„цркваоптужница“и
„Путинова црква“ и више од цркве,
јерверујемодаћенамонаподићи
насеље које су до прошле године
свиигнорисаликажеБранкоСимо
новић,којијеичланОдборазаград
њубудућецрквеБлагеМарије.
Свој допринос изградњи храма

даћеиОпштинаИнђија,начијојте
риторијићесеонналазити,обећао
је председник Општине Владимир
Гак,којијеприсуствоваообележава
њугодишњицепогроманадсрпским
народомуХрватској.
 М.Ђ.
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УВОДНИК

Олуја, победници и губитници
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Широм Србије, парастосима је обележена 21. годишњица 
војно – полицијске акције „Олуја“ у Хрватској, након које 
је око четврт милиона Срба напустило своје домове, 

дошавши у избегличким колонама у Србију. Док се у Србији 
туговало, у Хрватској се славило, због војне победе која је 
симбол стварања нове државе. Као и сваке године, свечаност на 
тврђави у Книну протекла је праћена претеривањем, са 
инцидентима зачињеним усташком иконографијом и у 
антисрпском расположењу. Одговори са српске стране нису 
изостали, па су громогласне поруке послате у оба смера, на 
жалост биле гласније од туге за жртвама пострадалим у овом 
ратном олујном догађају.   

Готово сваки пут, када је годишњица „Олује“, некако као сама 
од себе отме ми се из дубине мисли и осећаја једна од 
последњих песама Бијелог дугмета, бенда који је био синоним 
једне земље која више не постоји и који се распао у исто време 
кад и Југославија. Стих из песме Пљуни и запјевај гласи: Ко не 
слуша пјесму, слушаће олују. Али, као да то није нико желео да 
чује. Било нас је много који смо волели Бијело дугме и 
Југославију, али премало да би спречили крвопролиће. Шта се 
десило, знамо добро. Да је тих 250.000 прогнаних Срба из 
Хрватске остало у својим домовима, они би данас живели у 
Европској унији и не би нам требали бољи амбасадори за 
Европу, под условом да стварно желимо да будемо у том 
друштву. А са другачијом емоцијом би се слушала чак и Олуја у 
изведби Јосипе Лисац.

Знају то врло добро и наш премијер Александар Вучић и 

хрватска председница Колинда Грабар Китаровић, па су зато 
њихове изјаве поводом 21. годишњице „Олује“ биле умерене и 
озбиљне. Kако такав догађај заслужује и с једне и с друге 
стране. За разлику од јуришника с обе стране те црно - црвене 
линије. Немају разлога проусташки хероји и разни томпсони да у 
црним кошуљама славе „величанствену побједу“. Јер чак ни 
мало јача братија не би тек тако победила четврт милиона Срба, 
па макар добар део чиниле жене, деца и старци. Четврт 
милиона Срба није било могуће за тако кратко време 
елиминисати ни у јасеновачком тору за клање. 

Срби су напустили Хрватску, јер су били издани и остављени 
на цедилу од Милошевићеве ЈНА и осталих српских војски и 
паравојски. Јер је то Милошевић договорио са Туђманом. И зато 
сад нема потребе да нам објашњавају ни Дачић, ни Вулин, ни 
њихови хрватолики пандани, ни било ко други, о чему се овде 
ради. Нема потребе ни за четничком, ни за усташком реториком 
сваког петог дана у августу.

Али, ни Срби, ни Хрвати, не би били то што јесу, да неке 
ствари схвате и окрену се будућности уз узајамно 
поштовање и праштање. А док се проусташе и прочетници 

буду упињали из све снаге да се такмиче у рехабилитацији 
Степинца, усташтва, Драже и Недића, дотле неће бити краја 
лудилу које је неодговорним политичарима важније од 
будућности сопственог народа. Карикатура Душана Петричића у 
недељном броју дневног листа Политика (коју за ову прилику 
позајмљујем), најбоље означава ко су победници, а ко 
добитници олујног невремена. 
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ДР ЖИВ КО ВРЦЕЉ, В. Д. ДИРЕК ТО РА МИТРО ВАЧ КЕ ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Не волим теле та би се 

Про ме не на челу митро вач ке Опште 
бол ни це су након про лећ них избо-
ра биле оче ки ва не. Мно ги су веро-

ва ли да ће оне насту пи ти и брже. Међу-
тим, у сре ду, 27. јула Покра јин ска вла да 
је име но ва ла митро вач ког хирур га др 
Жив ка Врце ља за врши о ца дужно сти 
дирек то ра митро вач ке Опште бол ни це. 
Др Врцељ је и народ ни посла ник, али 
како каже даће остав ку на посла нич ки 
ман дат. 

- Није да морам, али ћу дати остав ку 

на посла нич ки ман дат. Да будем искрен, 
не могу да оба вљам две функ ци је у исто 
вре ме, а веру јем да има људи у Срп ској 
напред ној стран ци који ће има ти више 
вре ме на да се посве те оба ве за ма које 
има народ ни посла ник, рекао је на 
почет ку раз го во ра за М нови не.

М НОВИ НЕ: Није било про бле ма у 
вези остав ке Вашег прет ход ни ка, др 
Миро сла ва Кен дри ши ћа, иако се 
чини ло да ће бити пову ци-потег ни?

ДР ЖИВ КО ВРЦЕЉ: Прет ход ник др 
Кен дри шић је дао остав ку на место 
дирек то ра бол ни це  у дого во ру са пове-
ре ни ком Неди мо ви ћем. Пре остав ке био 
је мало на годи шњем одмо ру, али није 
пра вио про блем.

Вео ма је инте ре сант но да је реше-
ње о Вашем поста вље њу неде љу 
дана „путо ва ло“ од Новог Сада до 
Срем ске Митро ви це. Како то комен та-
ри ше те?

M NOVINE :

Нажалост, у 
бол ни ци има мо 

30-40 посто 
људи који не 
могу да раде 
само стал но,

а има ју спе ци ја-
ли за ци је. То су 

про ма ше не
инве сти ци је.

Спе ци ја ли за ци ја
јед ног хирурга 

кошта 50
хиља да евра. 

Ако има те три – 
чети ри хирур га 

који не могу
да раде

само стал но, 
пита ње је шта

с њима ради ти? 
Не могу да уђу 

само стал но
у салу, а мора ју

да доби ја ју
пла те 
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 Не знам шта се деси ло, нисам истра-
жи вао зашто је до тога дошло. Јесте 
мало неу о би ча је но, али може да се деси 
и такав слу чај. На тај начин је мало про-
лон ги ран оста нак мог прет ход ни ка на 
челу бол ни це. То про лон ги ра ње може се 
деси ти и из прак тич них раз ло га. 

Није било опи ра ња при ли ком при-
мо пре да је. Да ли је Ваш прет ход ник 
тра жио нека кве уступ ке? При ча се да 
оче ку је да се про тив њега не води 
суд ски спор, ако се уста но ве неза ко-
ни те рад ње за вре ме њего вог ман да-
та?

Није било ника квих усло вља ва ња. 
Сем што је тра жио да њего ва супру га 
оста не начел ник ане сте зи о ло ги је. Она је 
вео ма струч на и добро води ане сте зи ју, 
тако да то није био ника кав про блем. За 
зако ни тост посло ва ња Бол ни це бри ну 
над ле жне инсти ту ци је. 

Да ли ће др Дра ган Мало ба бић оста-
ти на месту заме ни ка дирек то ра?

Види те, он човек није рас по ло жен да 
да остав ку. Њему ман дат тра је још две 
или три годи не, јер он је иза бран на кон-
кур су. Виде ће мо како ће то све ску па да 
иде. Ту смо да види мо ко ради добро. 
СНС уоп ште није агре сив на пре ма 
кадро ви ма дру гих стра на ка, а ја овде 
нисам дошао да „сечем гла ве“. Ина че, 
стра нач ки дого вор је да др Душко Маџић 
буде укљу чен у упра вља ње бол ни цом. 
Он је још на функ ци ји в.д. дирек то ра 
Дома здра вља. Име но ван је на то место 
пре него што сам ја поста вљен за дирек-
то ра бол ни це. Мора се наћи закон ско 
реше ње за све сме не и име но ва ња.

Коли ко сам раз у мео ура ђе на је при-
мо пре да ја дужно сти?

Да, слу жбе ни део је завр шен. Тра жио 
сам пре сек ста ња на дан при мо пре да је, 
ста ње на рачу ну, потра жи ва ња, оба ве зе. 
Тра жио сам ста ње посло ва ња и за 2015. 
годи ну и за ових шест месе ци 2016. годи-
не. Тако ђе, тра жио сам од прав ни ка 
изве штај о свим про це си ма који се воде 
про тив Бол ни це, од тех нич ке слу жбе све 
подат ке о ста њу опре ме, као и изве штај 
о тен де ру Упра ве за капи тал на ула га ња 
за набав ку опе ра ци о ног сто ла. Рече но 
ми је да је тен дер у бло ка ди због пре ди-
мен зи о ни ра не цене која је пону ђе на. 
Навод но, доби ће мо сред ства за поправ-
ку ске не ра (ЦТ апа рат). Ске нер је у ква ру 
више од два месе ца, тако да све паци-
јен те који ма је потреб но хит но сни ма ње 
мора мо да шаље мо у Нови Сад или 
Бео град. У неким пре ли ми нар ним раз го-
во ри ма пре мог поста вље ња тра жио сам 
да нам се купи нов ске нер. Овај ста ри 
апа рат ћемо попра ви ти, али он ће се 
поно во поква ри ти. То је вео ма опте ре-
ћен апа рат, он је сво је рад не сате одра-
дио десет пута. 

Позна је те ситу а ци ју у бол ни ци. На 
чему ћете као раци о на лан човек инси-
сти ра ти? Шта ће бити Ваши при о ри те-
ти?

Ја сам нагла сио да ћу прво инси сти ра-
ти да се сма ње листе чека ња по амбу-
лан та ма. Те листе чека ња су огром не. 
Већи на наших амбу лан ти ради до 14 

часо ва и онда кре ћу дежур ства. У дежур-
стви ма се при ма ју само хит ни слу ча је ви. 
Да нас има више, да су лека ри само-
стал ни ји, могли бисмо се орга ни зо ва ти и 
да ради мо попод не. Виде ће мо како то 
регу ли ше закон, како бисмо уве ли рад у 
амбу лан та ма и попод не. Потреб но је 
обно ви ти и меди цин ску опре му, наба ви-
ти нео п ход не апа ра те. Нов ЦТ апа рат 
кошта реци мо 60 мили о на дина ра. Није 
про блем паци је на та који иду на хлад ну 
дијаг но сти ку, про блем су хит ни слу ча је-
ви. Ја ћу на првом струч ном коле ги ју му 
инси сти ра ти на редов ном и тач ном дола-
ску на посао. Да не уво ди мо кар ти це, 
али мора се на посао дола зи ти на вре-
ме. Потреб но је да обно ви мо лапа ро-
скоп ски стуб у хирур ги ји. Гине ко ло ги ја је 
доби ла нов стуб за лапа ро скоп ске опе-
ра ци је. Мора мо да обно ви мо опре му на 
хирур ги ји. То су неки при о ри те ти. Знам ја 
ситу а ци ју у бол ни ци, знам на кога се 
могу осло ни ти, и знам ко коли ко и како 
ради. Не зани ма ју ме при ват ни одно си.

Што се тиче отва ра ња интер ног 
оде ље ња, да ли је то ствар но толи ко 
потро ше но нов ца или није? Како ћете 
да реа гу је те због арче ња пара и евен-
ту ал них кра ђа?

Сно си ће одго вор ност онај ко је то 
радио. Сва ко раси па ње пара мора бити 
кажње но. Има начи на да се папи ро ло-
шки све покри је, зато то неће бити лако 
открити. Пре ве ли ки тро шко ви се могу 
оправ да ти на раз не начи не. Све што 
буде нере гу лар но, биће реше но. У сва-
ком слу ча ју, при о ри те ти су да се сма ње 
листе чека ња, да се побољ ша рад на 
оде ље њи ма, да се убр за дијаг но сти ка, 
побољ ша дисци пли на на оде ље њи ма.

На који начин мисли те да сма њи те 
листе чека ња и побољ ша те дисци-
пли ну? Да ли посто ји могућ ност да се 
казне они који нема ју дово љан број 
паци је на та, пре гле да или опе ра ци ја и 
какви закон ски про бле ми посто је у 
вези награ ђи ва ња запо сле них лека-
ра, одно сно меди цин ског и неме ди-
цин ског осо бља?

Меди цин ско осо бље које ради са 
скра ће ним рад ним вре ме ном (35 сати 
рад на неде ља) и бенефи ци ра ним ста-
жом нема пра во да ради пре ко вре ме но. 
На то пита ње нико у мини стар ству нема 
одго вор. Про блем је што тим рад ни ци-
ма, лека ри ма хирур зи ма, ане сте зи о ло-
зи ма, гине ко ло зи ма, воза чи ма сани те та, 
не може те ника ко да испла ти те накна ду 
за пре ко вре ме ни рад. Ја не могу рећи 
људи ма да дежу ра ју, а да им се то не 
пла ти. То ће се мора ти нека ко реши ти. 
Или да се то уки не, или да ми орга ни зу-
је мо смен ски рад, што је вео ма тешко. 
Зашто је тешко? Зато што нажалост у 
бол ни ци има мо 30-40 посто људи који 
не могу да раде само стал но, а има ју 
спе ци ја ли за ци је. То су про ма ше не инве-
сти ци је. Спе ци ја ли за ци ја јед ног хирурга 
кошта 50 хиља да евра. Ако има те три – 
чети ри хирур га који не могу да раде 
само стал но, пита ње је шта с њима 
ради ти? Не могу да уђу само стал но у 
салу, а мора ју да доби ја ју пла те. Питао 
сам наше еко но ми сте и прав ни ке, а 

 Не знам шта се
деси ло, нисам

истра жи вао зашто је 
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раз не начи не. Све што 

буде нере гу лар но, 
биће реше но
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питао сам и покра јин ског секре та ра, да 
ли се даје могућ ност дирек то ри ма бол-
ни ца да неког рад ни ка награ де, а да се 
дру ги ма оду зме од пла те за нерад. Они 
су ми рекли да може мо награ ди ти рад-
ни ке, али не из сред става репу блич ког 
фон да за здрав ство, него из соп стве них 
при хо да. Зна чи, награ ђи ва ње пре ма 
раду ауто мат ски отпа да. Ако неког и 
казним због нера да, неког ко нијед ну 
опе ра ци ју није оба вио током месе ца, ја 
те паре не смем иско ри сти ти да бих 
награ дио дру гог ко то заслу жу је. То је 
тотал но нака рад но. Ми мора мо то про-
ме ни ти. Мора мо про ме ни ти однос пре-
ма раду и здрав стве ном систе му.

Шта ће се деси ти ако јед ног дана и 
при ват не орди на ци је уђу у систем 
оба ве зног оси гу ра ња?

На запа ду са кар ти цом здрав стве ног 
оси гу ра ња може те оти ћи у било коју 
при ват ну орди на ци ју или кли ни ку и оба-
ви ти пре глед, што ваше оси гу ра ње 
покри ва. То код нас још увек не пије 
воду. За сада се може оти ћи само у при-
ват ну апо те ку са рецеп том и поди ћи лек. 
При ват не апо те ке су у систе му здрав-
стве ног оси гу ра ња, а орди на ци је још 
увек не. Тако ђе, про блем је што нам 
осо бље масов но иде за Немач ку, а ми 
има мо забра ну запо шља ва ња на нео д-
ре ђе но чак и на места са којих су људи 
оти шли. Да би се та места попу ни ла, 
мора да се пише мол ба мини стар ству, 
па кад они одо бре иде на кадров ску 
коми си ју. Кад се то одо бри, онда се рас-
пи су је кон курс, тако да је та про це ду ра 
обим на и дуга. 

Какав је Ваш став кад је реч о раду 
лека ра у при ват ним амбу лан та ма? У 
бол нич ким амбу лан та ма су огром не 
гужве, а мно ги лека ри ипак нађу вре-
ме на да попод не раде код при ват ни-
ка. 

То је оно што у здрав ству мора да се 
иско ре ни, али то има јако дубо ке коре-
не. Не желим нико га да хва лим, али у 
митро вач кој бол ни ци је то мно го мање 
изра же но него у Новом Саду и Бео гра-
ду. У Кли нич ком цен тру Вој во ди не ако 
дође те да опе ри ше те брух, хирург вас 
поша ље код слу жбе ни це и она вам 
каже дођи те за пет годи на. Паци јент 
нарав но буде шоки ран. Како за пет 
годи на? Вра ти се код хирур га и он га 
поша ље у при ват ну кли ни ку. И то тако 
функ ци о ни ше годи на ма. То се лако не 
може иско ре ни ти. Једи ни начин су 
инспек ци је и закон ска регу ла ти ва. Све 
је данас ком пју те ри зо ва но и посто ји 
еви ден ци ја паци је на та који су опе ри са-
ни у при ват ним кли ни ка ма. Може то да 
се реши, али пита ње је воље. У вели-
ким гра до ви ма је то узе ло маха, у 
Митро ви ци не толи ко. Овде можда 
неко ли ко људи тако ради. 

Про блем је то што обич но добри 
лека ри раде при ват но. Код оних који 
нису струч ни у бол ни ци, паци јен ти не 
дола зе ни при ват но.

Тач но је то. У при ват ном сек то ру раде 
они бољи лека ри. Ипак, то се дога ђа у 
првом реду зато што у Срби ји не посто је 
при ват не бол ни це. Не посто ји кон ку рен-

ци ја у држав ним бол ни ца ма. Да посто ји 
кон ку рен ци ја, то би била дру га ствар. 
Овде има те држав не бол ни це у који ма 
вла да соци ја ли стич ки систем као за 
вре ме Тита. Нема награ ђи ва ња по раду 
и ви сте у про бле му. Кон ку рен ци ја је 
једи ни лек. Да сте ви реци мо вла сник 
бол ни це. Шта би сте прво ура ди ли? 
Про ше та ли бисте се, погле да ли коли ко 
који хирург има опе ра ци ја, коли ко који 
лекар има пре гле да годи шње и пре са ви-
ли папир и они ма, који нема ју дово љан 
број пре гле да и опе ра ци ја, захва ли ли се 
и дали им отказ. Ми по Зако ну о раду не 
може мо тако да ради мо. Ми са запа да 
узи ма мо само оно што нам одго ва ра, а 
одби ја мо да при хва ти мо оно што нам не 
одго ва ра. Они има ју врло суров систем. 
Или умеш ради ти или не знаш ради ти. И 
тач ка. Код нас је пау за изме ђу опе ра ци ја 
сат вре ме на. Неки дан кажем јед ном 
мла дом коле ги који у пау зи седи на кау-
чу, меди ти ра, коле га тамо те чека паци-
јент, пре сат – два одсе че на му нога, 
тре ба пре ви ти рану, пада пра ши на на 
њу. Он није рекао ни да ни не, али није 
оти шао, није ура дио. А не можеш га 
казни ти. Ја у пау зи не пијем кафу, него 
се пре сву чем и идем на оде ље ње, амбу-
лан ту. 

Шта је то у лека ри ма што их тера да 
буду дирек то ри?

То је један мој коле га пси хи ја тар обја-
снио. У људ ској при ро ди је жеља за 
доми на ци јом за моћи. У пита њу је мен-
та ли тет чопо ра и бит но је ко ће бити 
вођа чопо ра. То је при ро да. А поред 
тога, ту су и пра те ће ства ри које су 
функ ци ји дирек то ра дава ле додат ну 
драж. Сада тих пра те ћих ства ри које су 
биле при сут не рани је, нема. Међу тим, ја 
нећу посао дирек то ра оба вља ти на 
уштрб хирур ги је. А хирург који има пре ко 
30 годи на ста жа и не мора да ради баш 
све опе ра ци је. Што се мене тиче, напра-
ви ћу пре ра спо де лу посла. А што се 
коле га тиче, тра жи ћу мало више анга жо-
ва ња, мало више дисци пли не, педант-
но сти у послу. Не волим теле та би се.

Оства ре ни сте као лекар, дуго сте у 
митро вач кој бол ни ци. Какви су Вам 
први ути сци  након име но ва ња на 
место дирек то ра? 

Да сам ја као неки, постао дирек тор 
након неко ли ко годи на спе ци ја ли за ци је,  
био бих задо вољ ни ји. Ова ко кад доби је-
те нешто што сте тешком муком сте кли, 
задо вољ ство је пуно мање. Мени лич но 
нису увек била отво ре на многа вра та од 
стране неких кадро ва ДС, али ипак сам 
успео. Дру го, сада је у здрав ству мно го 
мање нов ца и биће мно го теже ради ти. 
Ја сам док то ру Кен дри ши ћу рекао да ја 
нећу има ти такву сре ћу да послу јем као 
он. Прво нисам такав човек, а и не могу. 
Не веру јем да ће покра јин ски секре тар 
шаком и капом да даје новац, као што се 
деша ва ло за ман да та мог прет ход ни ка. 
И добро је да је тако. У Срби ји је био 
зад њи час да се нешто ура ди, јер смо ми 
били на рубу колап са, бан крот је био 
ско ро изве стан и начин на који се ради-
ло до сада сигур но се неће поно ви ти.  

Вла ди мир Ћосић

Ако неког и казним 
због нера да, неког ко 

нијед ну опе ра ци ју 
није оба вио током 

месе ца, ја те паре не 
смем иско ри сти ти да 
бих награ дио дру гог 
ко то заслу жу је. То је 

тотал но нака рад но. Ми 
мора мо то про ме ни ти. 

Мора мо про ме ни ти 
однос пре ма раду и 

здрав стве ном систе му
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ПР КО ШЕ ЊЕ НО ВОЈ ВЛА СТИ У ВОЈ ВО ДИ НИ:
За што СНС не сме да сме ни „жу тог“ док то ра?!

Пај ти ћев ка дар др Ма ло ба бић 
гу ра прст у око СНС-у!!!

По ли тич ка Ми тр о ви ца се пи та: За што 
СНС не сме да сме ни „жу тог“ док то-
ра?! Ка ко то Пај ти ћев ка дар др Дра ган 

Ма ло ба бић гу ра прст у око СНС-у, не же ле-
ћи да под не се остав ку на ме сто за ме ни ка 
ди рек то ра Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тр-
о ви ци!!! Иако је до шло до сме не по ли тич ке 
гар ни ту ре у Вој во ди ни, иако је за но вог 
ди рек то ра по ста вљен но ви чо век, др Дра ган 
Ма ло ба бић отво ре но пр ко си но вој вла сти.   

Ка ко су М но ви не већ об ја ви ле, на че лу 
ми тр о вач ке Оп ште бол ни це ко нач но је 
до шло до сме не. За но вог ди рек то ра је уме-
сто др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа по ста вљен 
др Жив ко Вр цељ, док за ме ник ди рек то ра др 
Дра ган Ма ло ба бић не же ли да под не се 
остав ку, ре шен да се за соп стве не при ви ле-
ги је бо ри до по след њег да ха.

Уме сто Пај ти ће вих ка др о ви ка др Ми ро-
сла ва Кен дри ши ћа и др Дра га на Ма ло ба би-
ћа, ко ји ма као да су пар тиј ска при пад ност и 
лич ни ћар би ли ва жни ји од Хи по кра то ве 
за кле тве и ле кар ског ко дек са, на че ло Бол-
ни це, пла ни ра но је да до ђу два вр хун ска 
струч ња ка - др Жив ко Вр цељ као ди рек тор 
и др Ду шко Ма џић као ње гов за ме ник. Би ло 
је ја сно да пред но вим ру ко вод ством бол ни-
це сто ји те жак за да так, јер оно што им оста-
вља ју њи хо ви прет ход ни ци из Пај ти ће вог 
ка др ов ског ба га жа, си гур но их не ће об ра до-
ва ти. То су ве ли ки гу би ци, на ста ли због 
не са ве сног по сло ва ња и пљач ке, од ла зак 
до брих ка др о ва, ду ге и ви ше ме сеч не ли сте 
че ка ња на пре глед код спе ци ја ли сте из раз-
ло га што ти исти ле ка ри ра де при ват но...

Из гле да да ће др Ду шко Ма џић мо ра ти да 
са че ка, јер др Дра ган Ма ло ба бић пр ко си 
на пред њач кој вла сти. 

Оп шта бол ни ца у Срем ској Ми тр о ви ци је, 
као што је по зна то, ви ше од де це ни је, до 
пре не ки дан, би ла ка др ов ско упо ри ште 
Де мо крат ске стран ке и ње них ве ли ких ло по-
влу ка, ко руп ци је и зло у по тре ба. Др Ду шко 
Ма џић, ко ји је по чет ком 2000-тих го ди на, као 
не стра нач ка лич ност, јед но вре ме био 
ди рек тор та да шњег Здрав стве ног цен тра 
(ко јем је по ред Оп ште бол ни це при па дао и 
Дом здра вља), раз у ме ће о че му пи сац ових 
ре до ва го во ри, јер је сво је вре ме но као 
функ ци о нер на гра бу сио и био сме њен са 
ме ста ди рек то ра, по што је од био да уче-

ству је у пљач ки ове уста но ве по упут стви ма 
ко ја су сти за ла из Но вог Са да, по на ло зи ма 
функ ци о не ра ДС.  

Ка ко са зна ју М но ви не, за вре ме ди рек то-
ро ва ња др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа и ње го-
вог за ме ни ка др Дра га на Ма ло ба би ћа, 
Оп шта бол ни ца ни је ус пе ла да оста не са мо 
без вр сних ле ка ра и нео п ход них ле кар ских 
про фи ла, као што је патoлог (ко га ова уста-
но ва не ма већ ду же вре ме), већ је из гу би ла 
и акре ди та ци ју, по чев ши да ли чи на не по у-
зда ну ка сап ни цу у ко јој љу ди уми ру због 
чи стог ле кар ског не ма ра, пр љав шти не и 
оп штег ја ва шлу ка. 

Оно што је за обич не гра ђа не ва жно, а 
што се мо же чу ти као обе ћа ње но вог ди рек-
то ра др Жив ка Вр це ља, ни су ла жна „шмин-
ка ња“ бол нич ких оде ље ња ко ја че сто слу же 
за кра ђу на јав ним на бав ка ма, без ствар не 
прак тич не свр хе. Али сва ка ко је су без о бра-

зно ду ге ли сте че ка ња оних ко ји из др жа ва ју 
ме ди цин ске рад ни ке од ко јих се мно ги по на-
ша ју као пи јач ни ши би ца ри. Они ко ји у рад но 
вре ме ра де при ват но, мо ра ће да за ра де 
сво ју пла ту или да тра же дру ги по сао.

Ка ко не зва нич но са зна ју М но ви не, др 
Ми ро слав Кен дри шић је при стао да под не се 
остав ку, мо жда уз по год бу да се про тив ње га 
не ће во ди ти суд ски про цес (?), али сва ка ко 
не и уз мо гућ ност да и да ље ути че на рад и 
про па да ње ми тр о вач ке бол ни це. Објек тив но 
гле да ју ћи, ње му ни је ни шта дру го ни пре о-
ста ло, јер би ње гов ман дат и по кон кур су на 
ко ји се др Ма ло ба бић по зи ва, уско ро ис те-
као. Он би сва ка ко остао без функ ци је, али 
др Дра ган Ма ло ба бић игра чуд ну игру, као 
Ри чард Гир у фил му До по след њег да ха. 

Од мах на кон сме не вла сти, по че ло се 
при ча ти да се др Ма ло ба бић, ко ји је по стао 
за ме ник ди рек то ра Оп ште бол ни це као 
ка дар ДС, на вод но учла нио у СНС, али су те 
при че де ман то ва не. 

Ина че, за овог ги не ко ло га пле ту се раз-
не при че, а нај ви ше оне у ве зи са ко ји-
ма не же ли да од го ва ра на но ви нар ска 

пи та ња. 
На при мер: да ли је тач но да као функ ци-

о нер бол ни це ра ди при ват но, иако то по 
за ко ну не би смео; да ли је тач но да је број 
цар ских ре зо ва на ги не ко ло ги ји не нор мал но 
по ве ћан, а да по је ди ни ле ка ри по јед ном 
цар ском ре зу узи ма ју на цр но по 500 евра и 
за што он као функ ци о нер не ре а гу је на ова-
кве по ја ве; да ли је и ка ко од скром не ле кар-
ске пла те ку пио део стам бе не згра де у 
До си те је вој ули ци у Срем ској Ми тр о ви ци (у 
ко јој на вод но же ли да вр ши при ват ну прак-
су), и за ко ју ко му нал ном пред у зе ћу и по ред 
по ве ли ке ква дра ту ре ни је пла ћа но чак ни 
од но ше ње сме ћа??? 

Ако је др Ма ло ба бић ре шио да по ги не на 
бра ни ку сво јих при ви ле ги ја, не ће га би ти 
ла ко сме ни ти, ка жу не ки ко ји су убе ђе ни да 
то ни ма ло не би би ло чуд но ка да је у пи та њу 
овај прин ци пи јел ни ги не ко лог и члан стран-
ке у ко јој се тре нут но на ла зи. Има и оних 
ко ји ми сле дру га чи је, као ак ту ел ни по кра јин-
ски функ ци о нер Ми лан Ко ва че вић, бив ши 
шеф ми тр о вач ког пар ла мен та.

Не ће ни пра се у сва то ве, ре као би он.
Вла ди мир Ћо сић

Иако је пр во, у те ле фон ском раз го во ру 
про шле сре де, при стао на раз го вор са 
овим но ви на ром, др Ма ло ба бић је већ 
дан ка сни је про ме нио ми шље ње. У СМС 
по ру ци је на пи сао да „не би да вао из ја-
ве у ве зи ак ту ел но сти из при ват ног 
жи во та“, али у ве зи ра да бол ни це нам је 
на ло жио да „кон так ти ра мо бол ни цу 
слу жбе но и да ће да ти све по треб не 
ин фор ма ци је за нео ме тан рад јав них 
гла си ла“. 

Иако смо му по сла ли слу жбе ни до пис 
са зах те вом за раз го вор истог да на (про-
шли че твр так) и ви ше пу та га кон так ти ра-
ли те ле фо ном, од би јао је да се ја ви. 

Уочи самог закључења овог броја, у 
понедељак, и званично је потврдио да не 
жели да разговара са нашим новинаром.

Шта то та ко ве ли ко од јав но сти же ли да 
са кри је др Дра ган Ма ло ба бић, са зна ће мо 
мо жда јед ног да на. Или ће и то „пре кри ти 
сне го ви, ру зма рин и шаш“ и – жу то ту жи-
ла штво ко је је још увек ин ста ли ра но у 
на пред њач кој вла сти? 

Иг но ри сање 
но ви на ра

Др Дра ган Ма ло ба бић не же ли да под не се остав ку, 
на вод но из раз ло га јер је на функ ци ју за ме ни ка ди рек-
то ра Оп ште бол ни це иза бран на кон кур су, она ко за хва-
љу ју ћи баш соп стве ној па ме ти и спо соб но сти, а не 
за то што је члан ДС. Као што су и де-ес-ов ци до ла зи ли 
на власт по сле пе тог ок то бра, она ко ле пи и жу ти, та ко-
ђе на кон кур су, а не по мо ћу бејз бол па ли ца и оста лог 
на о ру жа ња



8 10. AVGUST 2016.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ 

Иде ја нам не мањ ка
На ша оп шти на је 

опре де ље на за
раз вој во ћар ства, 

ви но гра дар ства
и ту ри зма,

пре вас ход но,
али све то

не мо же мо раз ви ја ти 
без ин фра струк ту ре,

не са мо пут не,
не го и оста ле, што 

под ра зу ме ва
ка на ли за ци ју,

јав ну ра све ту,
во до снаб де ва ња. 

Мо ра мо ра ди ти
на то ме

Оп шти на Ириг 18. ма ја до би ла је 
но во ру ко вод ство. Вла да ју ћу 
ве ћи ну чи не Срп ска на пред на 

стран ка, Ли га со ци јал де мо кра та Вој во-
ди не, По крет со ци ја ли ста и Гру па гра-
ђа на Зо ран Кне же вић, са 14 од укуп но 
20 од бор ни ка. Сте ва ну Ка зи ми ро ви ћу 
из Срп ске на пред не стран ке по ве рен је 
по но во ман дат пред сед ни ка Оп шти не, 
а ка ко се мо гло чу ти, сма ње ње не за по-
сле но сти и по кре та ње ин ду стри је глав-
ни су ци ље ви но ве вла сти. Са Ка зи ми-
ро ви ћем смо раз го ва ра ли о пла но ви ма 
и ва жним ин ве сти ци ја ма, при че му је он 
на гла сио да нај ве ћи про блем за Ириг 
пред ста вља фре квен тан са о бра ћај, те 
да би из град ња ду го оче ки ва не оби ла-
зни це и ту не ла ре ши ла овај про блем. 

М НО ВИ НЕ: Ка ко функ ци о ни ше 
но ва – ста ра власт у Ири гу на кон 
из бо ра, и ко јом про бле ма ти ком се 
пр вен стве но ба ви те?

СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ: Има мо 
до ста иде ја и пла но ва за на ред ни пе ри-
од. На ша оп шти на је опре де ље на за 
раз вој во ћар ства, ви но гра дар ства и 
ту ри зма, пре вас ход но, али све то не 
мо же мо раз ви ја ти без ин фра струк ту ре, 
не са мо пут не, не го и оста ле, што под-
ра зу ме ва ка на ли за ци ју, јав ну ра све ту, 
во до снаб де ва ња. Мо ра мо ра ди ти на 
то ме. До ста ра ди мо на уре ђе њу атар-
ских пу те ва, јер ко ли ко су ови пу те ви 
по треб ни за до ла зак ту ри ста, то ли ко су 
по треб ни и атар ски пу те ви за на ше 
по љо при вред ни ке. То је оно основ но 
чи ме се ми ба ви мо у овом пе ри о ду. 

Шта би сте из дво ји ли од зна чај ни-

јих про је ка та ко ји су ура ђе ни у ири-
шкој оп шти ни?

Зна ча јан про је кат је по ве зи ва ње 
ас фал том Ма ле Ре ме те са Гре бен ским 
пу тем, ко ји смо ре а ли зо ва ли про шле 
го ди не. То је ја ко зна чај но за те ри то ри-
ју на ше оп шти не, јер је Ма ла Ре ме та 
би ла крај све та, а сад је спо је на са 
остат ком оп шти не и има из лаз на све 
стра не. Ре но ви ра ли смо згра ду Ка си не 
у Врд ни ку. То је за сам Врд ник ја ко зна-
чај но, јер је та згра да под за шти том 
др жа ве и јед но став но би ло је крај ње 
вре ме да се при ве де на ме ни. Оста ло је 
још да се у овој го ди ни ура ди гре ја ње 
што се ти че Ка си не и ми се на да мо да 
ће то би ти до је се ни за вр ше но, та ко да 
ће ком плет на згра да Ка си не у Врд ни ку 
би ти об но вље на.

Шта се де ша ва са из град њом ка на-
ли за ци је у Врд ни ку? Да ли је то у 
пла ну да се ра ди, с об зи ром на то да 
је Врд ник ту ри стич ко ме сто ко је из 
го ди не у го ди ну има све ви ше ту ри-
ста?

Што се ти че ка на ли за ци је у Врд ни ку, 
нај ве ћи про блем нам је пре чи стач. Ми 
смо пла ни ра ли са да да ура ди мо про је-
кат за пре чи стач, јер ра ни је ни је био 
до бро ура ђен. Мо ра мо да и обез бе ди-
мо пар це лу. У про шлом пе ри о ду то ни је 
би ло до бро од ра ђе но и за то се ни је ни 
ура ди ло. На да мо се да ће мо ове го ди-
не ма кар ура ди ти про је кат да би смо 
мо гли да кон ку ри ше мо за сред ства. Ми 
смо ма ла  оп шти на и мо ра мо би ти све-
сни да не мо же мо са ми ис фи нан си ра ти 
та ко не што, већ да мо ра мо кон ку ри са-
ти код ра зних фон до ва. Ми же ли мо ове 

го ди не да за вр ши мо про јек те, да би смо 
мо гли сле де ће го ди не да при о не мо на 
за вр ше так тог по сла. Пре вас ход но се 
осла ња мо на По кра ји ну што се ти че 
сред ста ва. Тре ба да поч ну и ра до ви на 
са на ци ји јав не ра све те, од но сно на 
за ме ни жи ви них си ја ли ца са лед ште-
дљи вом ра све том. Ми на ме ра мо да тај 
по сао у на ред не две го ди не за вр ши мо 
у це лој оп шти ни, а пр во смо кре ну ли са 
Врд ни ком упра во из раз ло га што је 
ту ри стич ко ме сто.

Оно о че му се до ста го во ри је и 
из град ња оби ла зни це и ту не ла кроз 
Ириг. 

То је у ства ри по лу ауто - пут ко ји се 
про те же од Ло зни це, Шап ца, Ру ме, ка 
Но вом Са ду и Су бо ти ци. Ова ин ве сти-
ци ја је од ве ли ког зна ча ја и за По кра ји-
ну али и Ре пу бли ку. По го то во што та 
но ва тра са мо ра ићи кроз Фру шку го ру. 
За Ириг је то по себ но зна чај но, јер ће 
се из ме сти ти овај пут ко ји про ла зи кроз 
сам цен тар Ири га, ку да про ла зе те шки 
ка ми о ни, те рет ња ци и шле пе ри. Днев-
но кроз Ириг про ђе 18.000 во зи ла. 
На ма ова ко фре квен тан са о бра ћај 
ства ра про блем већ ду ги низ го ди на. 
До ла зи ло је до са о бра ћај них не сре ћа у 
ко ји ма су љу ди ги ну ли, та ко да је Ириг 
по стао по знат по са о бра ћа ју, а не по 
то ме што има пр ву Срп ску чи та о ни цу и 
ма на сти ре. Из бо ри ли смо се да се 
по ста ви пет ле же ћих по ли ца ја ца и 
се ма фор и мо гу вам ре ћи да је то до ста 
по мо гло. Од та да ни смо има ли ни је дан 
удес. 

Сања Ста не тић
Фо то: Урош Ри сти во је вић

M NOVINE :
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Вла ди слав Ил кић на кон ло кал них 
из бо ра и кон сти ту и са ња Скуп шти-
не оп шти не Ириг иза бран је по но-

во за пред сед ни ка ло кал ног пар ла мен-
та. Од 2004. до 2008. го ди не оба вљао 
је функ ци ју пред сед ни ка Скуп шти не оп-
шти не Ириг. У ју лу 2008. го ди не иза бран 
је за за ме ни ка пред сед ни ка Оп шти не 
Ириг и на тој функ ци ји се на ла зио до 
ок то бра 2009. го ди не, ка да је поново 
иза бран за пред сед ни ка Скуп шти не оп-
шти не Ириг. У раз го во ру за М но ви не 
Вла ди слав Ил кић ис ти че да Ириг на-
ста вља бор бу за бо љи жи вот свих жи-
те ља ове оп шти не. 

- Као пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ириг овим пу тем же лим да се за хва лим 
гра ђа ни ма и гра ђан ка ма на ука за ном 
по ве ре њу на про те клим из бо ри ма, а и 
од бор ни ца ма и од бор ни ци ма ко ји су по-
др жа ли и из гла са ли пред лог за мој из-
бор за пред сед ни ка Скуп шти не оп шти-
не. Ириг на ста вља да љу бор бу за бо љи 
жи вот свих жи теља на ше оп шти не. Рад 
но вог скуп штин ског са зи ва је из у зет но 
до бар, сви од бор ни ци су озбиљ но схва-
ти ли пра ва и ду жно сти ко је има ју. Пр-
вен стве но, за да так Скуп шти не из ме ђу 
оста лог је да по твр ђу је бу џет и за вр шни 
ра чун бу џе та, до но си раз вој не и дру ге 
пла но ве и про гра ме. У окви ру то га бих 
на вео да смо до не ли и усво ји ли стра те-
ги је ру рал ног и одр жи вог раз во ја, а то 
су стра те шки до ку мен ти ко ји су по треб-
ни за раз вој и уче шће у про јек ти ма – ре-
као је пред сед ник СО Ириг Вла ди слав 
Ил кић. 

Ил кић је на по ли тич кој сце ни при су-
тан од 2004. го ди не.

- Би ти ве о ма ду го на овом про сто ру 
ни је ла ко, али кад се има же ље и во-
ље он да је то и мо гу ће. Је дан од нај ве-
ћих мо ти ва та да, и са да је остао, да се 
ра ди на по бољ ша њу жи во та свих гра-
ђа на ко ји жи ве на те ри то ри ји оп шти не. 
Са пред сед ни ком Оп шти не Сте ва ном 
Ка зи ми ро ви ћем, за јед но до го ва рам све 
што се ти че те ку ћих про бле ма и ра да. 
Сва ко ју тро ми има мо кон сул та ци је, у 
сва ко днев ном смо кон так ту и за јед но 
по ку ша ва мо да у овим те шким вре ме-
ни ма, бу де мо опе ра тив ни и услу жни. 
За до во љан сам пе ри о дом вла сти од из-
бо ра до са да, јер смо ура ди ли све што 
смо мо гли да ура ди мо. Да нас има те си-
ту а ци ју да мно го ства ри не мо гу да се 
ура де, за то смо ми при бе гли јед ној тех-
ни ци, а то је да ра ди мо оно шта мо же 
да се ра ди. И пре и по сле из бо ра зна мо 
шта су нам стра те шки прав ци и иде мо 
пре ма ци љу она ко ка ко смо за цр та ли – 
до да је Ил кић. 

О прет ход ној вла сти и са рад њи са 
Де мо крат ском стран ком, Ил кић ни је 
хтео мно го да го во ри, али за то по хва-
љу је са рад њу са Срп ском на пред ном 
стран ком.   

- Не бих пу но при чао о Де мо крат ској 
стран ци, али оно што мо гу да ка жем је 
да што се ти че Срп ске на пред не стран-

ке са рад ња је из у зет но до бра, и има мо 
бо љу ко му ни ка ци ју не го што смо има-
ли са Де мо крат ском стран ком. Ја као 
пред сед ник Скуп шти не и го спо дин Ка-
зи ми ро вић као пред сед ник Оп шти не 
ја ко до бро зна мо шта зна чи би ти од го-
во ран – на во ди Ил кић. На пи та ње ка ко 
ко мен та ри ше то што Ли га со ци јал де мо-
кра та Вој во ди не ни је на вла сти у Ре пу-
бли ци и По кра ји ни, али је сте у мно гим 
ло кал ним са мо у пра ва ма, он ка же сле-
де ће: 

-  Што се ти че Ли ге со ци јал де мо кра та 
Вој во ди не, ми смо из у зет но до бри и од-
го вор ни ко а ли ци о ни парт не ри, та ко да 
не чу ди што смо у ло кал ним са мо у пра-
ва ма део вла сти. Оно што знам да смо 
у Гра ду Но вом Са ду исто на вла сти, да 
смо у Срем ској Ми тро ви ци на вла сти, и 
у још до ста ло кал них са мо у пра ва. Све 
се сво ди на јед ну ствар, а то је да смо 
вр ло до бри и од го вор ни ко а ли ци о ни 
парт не ри и да се за то та ко то и од ви ја 
– ис ти че пр ви чо век Скуп шти не оп шти-
не Ириг. 

За крај он до да је да је оп шти на Ириг 
на од лич ном ге о стра те шком по ло жа ју, 
да има ју ве ли ки број ма на сти ра, је зе ра, 
пи то мих па ди на, шу ма, хо те ле са тер-
мал ним ба зе ни ма, те да су стра те шки 
прав ци раз во ја ту ри зам, при вре да, во-
ћар ство и ви но гра дар ство, ма ла и сред-
ња пред у зе ћа, а циљ је при вла че ње 
ин ве сти то ра ко ји ма ће, пре ма ње го вим 
ре чи ма, Оп шти на би ти на рас по ла га њу, 
ка ко би се по ди гли ка па ци те ти и ис ко-
ри сти ли по тен ци ја ли у овој сремској 
локалној самоуправи. 

С. Ста не тић 
Фото: У. Ристивојевић

ВЛА ДИ СЛАВ ИЛ КИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Иде мо ка за цр та ном ци љу

Са пред сед ни ком 
Оп шти не Сте ва ном 

Ка зи ми ро ви ћем,
за јед но до го ва рам

све што се ти че
те ку ћих про бле ма и 
ра да. Сва ко ју тро ми 
има мо кон сул та ци је,
у сва ко днев ном смо 
кон так ту и за јед но 

по ку ша ва мо да у овим 
те шким вре ме ни ма, 

бу де мо опе ра тив ни и 
услу жни. За до во љан 
сам пе ри о дом вла сти 
од из бо ра до са да, јер 
смо ура ди ли све што 

смо мо гли да ура ди мо
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ДУ ШАН ДР ЉА ЧА ВИ ШЕ НИ ЈЕ НА ЧЕ ЛУ СИРМИЈУМПУТА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Страначка стручност
Ми ро слав Ке сер, ди пло ми ра ни еко но ми ста из Срем ске Ми тро ви це, ка дар 

Срп ске на пред не стран ке, за ме нио је Ду ша на Др ља чу из Со ци ја ли стич ке пар-
ти је Ср би је на ме сту ди рек то ра Пред у зе ћа за одр жа ва ње ули ца и пу те ва Сир
мијумпут

На сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца ко ја је одр жа на 26. 
ју ла за вр ши о ца ду жно сти ди рек то-

ра Пред у зе ћа за одр жа ва ње ули ца и пу те-
ва Сир ми јум пут име но ван је Ми ро слав 
Ке сер, ди пло ми ра ни еко но ми ста из Срем-
ске Ми тро ви це, ка дар Срп ске на пред не 
стран ке. Ке сер је за ме нио Ду ша на Др ља чу 
из Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, ко ји је у 
прет ход ном пе ри о ду во дио ово пред у зе ће. 

Шеф од бор нич ке гру пе СПС у ми тро вач-
кој Скуп шти ни Ва со Дам ња но вић је за 
скуп штин ском го вор ни цом ис та као да је 
Ду шан Др ља ча до бро во дио пред у зе ће и 
да је раз ре шен ду жно сти због ко а ли ци о ног 
до го во ра. Он се за хва лио до са да шњем 
ди рек то ру Сир ми јум пу та што је, ка ко 
ка же „оправ дао ука за но по ве ре ње стран-
ке, до дат но по ве ћа ва ју ћи углед ло кал не 
ор га ни за ци је и са мим тим по ка зао да је 
ка дар за нај од го вор ни је функ ци је“. 

- Пред у зе ће за одр жа ва ње ули ца и пу те-
ва Сир ми јум пут је осно ва ла ова Скуп-
шти на у про шлом са зи ву пре све га са 
на ме ром да се за шти те оп шти ин те ре си 
на ших гра ђа на у сми слу одр жа ва ња ули ца 
и пу те ва на те ри то ри ји на шег гра да, има ју-
ћи у ви ду да је је ди но пу тар ско пред у зе ће 
на те ри то ри ји на ше ло кал не са мо у пра ве 
Пу те ви А. Д. би ло у из у зет но те шкој си ту-
а ци ји и прак тич но пред сте ча јем, по сто ја-
ла је иде ја да но во пред у зе ће уђе у по сту-

пак пре у зи ма ња Пу те ва и ти ме омо гу ћи 
да ље не сме та но одр жа ва ње по сто је ћих 
са о бра ћај ни ца као и из град њу но вих, а 
ујед но и не до зво ли да ве ли ки број рад ни-
ка оста не без по сла. На жа лост вре ме 
по сле то га је по ка за ло да су Пу те ви у 
знат но те жем по ло жа ју не го што се мо гло 
и прет по ста ви ти, од но сно да њи хо ви ду го-
ви ви ше стру ко пре ва зи ла зе ра ни је про це-
не и да би пре у зи ма ње њи хо вих оба ве за 
би ло нео д го вор но пре ма гра ђа ни ма у 
овом тре нут ку. На кон од лу ке о осни ва њу 
но вог пред у зе ћа за ди рек то ра је име но ван 
Ду шан Др ља ча ко ме је по ве рен ни ма ло 
за хва лан ни јед но ста ван по сту пак ре ги-
стра ци је пред у зе ћа и свих дру гих за ко ном 
про пи са них про це ду ра да пред у зе ће за жи-
ви у што кра ћем ро ку на кон осни ва ња и 
за поч не са де лат но шћу ко ја му је на ме ње-
на. Па ра лел но са тим пред у зе ћу је од мах 
по ве ре на бри га око те ку ћег одр жа ва ња 
са о бра ћај ни ца, атар ских пу те ва, зим ске 
слу жбе и из град ње но вих са о бра ћај ни ца 
уз из два ја ње зна чај них сред ста ва у бу џе ту 
Гра да ко ја су по ве ре на до са да шњем 
ди рек то ру да са ве сно њи ма упра вља. О 
на чи ну на ко ји је до са да шњи ди рек тор 
ру ко во дио пред у зе ћем го во ри и чи ње ни ца 
да је у прет ход не три го ди не пред у зе ће 
по сло ва ло без гу би та ка, од но сно да је на 
кра ју сва ке го ди не вра ћа ло у бу џет зна ча-
јан део не по тро ше них сред ста ва ис кљу чи-
во због уште де и ни кад без из вр ше них, 
пла ном пред ви ђе них за да та ка. За ме на 
ди рек то ра по сле ди ца је ис кљу чи во ко а ли-
ци о ног до го во ра и на ша од бор нич ка гру па 
ће по др жа ти из бор но вог ди рек то ра – из ја-
вио је Дам ња но вић.

Ду шан Др ља ча је крат ко за М но ви не 
по твр дио да је раз лог ње го ве сме не ко а-
ли ци о ни спо ра зум и пре ра спо де ла функ-
ци ја уну тар ко а ли ци је. Др ља ча на во ди и 
да остав ку не до жи вља ва лич но, већ да је 
то од лу ка коалиције. Он се вра ћа на ста ро 
рад но ме сто, у По ли циј ску упра ву Сремска 
Митровица, у Сек то р за ван ред не си ту а ци-
је. 

И у прет ход не че ти ри го ди не со ци ја ли сти 
су би ли део вла сти у Срем ској Ми тро ви ци 
и та да су до би ли да во де два пред у зе ћа, 
Сир ми јум пут и Ре ги о нал ну де по ну ју Срем 
– Ма чва. Са да је је ди но Не бој ша По по вић 
из СПС на че лу Ре ги о нал не де по ни је, а 
Др ља чу је у Сир ми јум пу ту за ме нио ка дар 
СНС-а Ми ро слав Ке сер. 

За Ми ро сла ва Ке се ра ка жу да је чо век 
Ми ла на Ко ва че ви ћа, не ка да шњег по ве ре-
ни ка СНС-а у Срем ској Ми тро ви ци. Ка ко 
пи ше је дан пор тал, Ке сер је у пе ри о ду од 
2006. до 2008. био сту дент Фа кул те та за 
услу жни би знис Еду конс у Срем ској Ка ме-
ни ци, где је по ха ђао смер Ме наџ мент у 
сек то ру фи нан сиј ских услу га и сте као зва-
ње ди пло ми ра ног еко но ми сте. Пре по ста-
вља ња на ме сто в.д. ди рек то ра Сир ми јум 
пу та, био је ру ко во ди лац Слу жбе ло кал них 
услу га со ци јал не за шти те у Цен тру за со ци-
јал ни рад. Про зи ван је на јед ном јав ном 
ску пу да је до те ме ре не стру чан да ни је у 
ста њу (на јав ном ску пу) ни да на бро ји ко је 
ло кал не услу ге со ци јал не за шти те по сто
је у на шем Гра ду. Ка ко ће се сна ћи на но вој 
функ ци ји и да ли му ви ше ле же по сло ви 
ко ји се ти чу ас фал ти ра ња ули ца, шљун че-
ња атар ских пу те ва и кр пље ња ру па, ви де-
ће мо.   Б. Се ла ко вић

Но ву ве ћи ну у Срем ској Ми тро ви ци 
по ред Срп ске на пред не стран ке и ње них 
ко а ли ци о них парт не ра (Пар ти је ује ди ње-
них пен зи о не ра Ср би је, По кре та со ци ја-
ли ста и Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
Ср би је), чи не и Срп ска ра ди кал на стран-
ка, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је и ко а-
ли ци ја Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
– Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја - Зе ле-
на еко ло шка пар ти ја. Пу но је стра на ка у 
игри, пу но стра нач ких ка дро ва, сто га је 
по треб но на ми ри ти све.

Иако је у свом по след њем ин тер вјуу за 
М но ви не Ми лан Ко ва че вић (СНС), не ка-
да шњи пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, а да нас за ме ник 
по кра јин ског се кре та ра за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не – 
на ци о нал не за јед ни це ре као да не ће би ти 
но вих функ ци ја и да ће ши ра ко а ли ци ја 
би ти на уштрб чла но ва СНС-а, ових да на 
се по гра ду шу шка да ће сва ки на чел ник 
град ске упра ве до би ти и свог за ме ни ка, 
те да је ухле бље ње у др жав ну слу жбу 
про на шао и Зо ран Ми шче вић, чо век 
Не на да Ле ма ји ћа, не ка да шњи ми тро вач-
ки гра до на чел ник, ко ји је пред из бо ре 
про ме нио стра нач ки дрес и из Де мо крат-
ске стран ке Ср би је пре шао у СНС. 

Но ве функ ци је

СТРАН КА ИПАК КЉУЧ НА ЗА СТРУЧНОСТ:
Но ви ди рек тор Сирмијумпута
Ми ро слав Ке сер

НИ ШТА ЛИЧ НО, У ПИ ТА ЊУ ЈЕ ПО САО: 
Ста ри ди рек тор Сирмијумпута
Ду шан Др ља ча
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СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја 
се до го ди ла 2. ав гу ста око 02,30 
ча са у Ва ши ци, Оп шти на Шид, 
жи вот је из гу би ла јед на осо ба а 
две су лак ше по вре ђе не. До 
не сре ће је до шло ка да је пут-
нич ки ауто мо бил „за ста ва ју го“ 

уда рио у бе тон ски стуб. На ли цу 
ме ста је пре ми нуо во зач, док је 
пут ни ци ма ука за на ле кар ска 
по моћ у срем ско ми тро вач кој 
бол ни ци. Уви ђај на ли цу ме ста 
је из вр шио над ле жни ту жи лац, у 
при су ству по ли ци је.

По ги нуо во зач ју га

Не до зво ље но др жа ње оруж ја

При твор за на сил ни ке

Ра све тље на те шка кра ђа 

Са о бра ћај ка код Клен ка

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји 
су, у два одво је на пре тре са про-
на шли и од у зе ли ка ра бин, 
ло вач ку пу шку и 222 ко ма да 
раз ли чи те вр сте му ни ци је, у 
не ле гал ном по се ду. Пре тре си су 
из вр ше ни по на ред би су ди је за 

прет ход ни по сту пак. Про тив 
дво ји це му шка ра ца, ста ро сти 42 
и 50 го ди на, би ће под не те кри-
вич не при ја ве за кри вич но де ло 
не до зво ље на про из вод ња, 
др жа ње, но ше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, 
над ле жном ту жи ла штву. 

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци су, по на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, од ре ди ли за др жа-
ва ње до 48 ча со ва за М. В. (31), 
због по сто ја ња осно ва сум ње да 
је из вр шио кри вич но де ло на си-
ље у по ро ди ци. Он се те ре ти да 
је фи зич ки мал тре ти рао не вен-
ча ну су пру гу и на нео јој те ле сне 
по вре де, кон ста то ва не у срем-
ско ми тро вач кој бол ни ци. На кон 
са слу ша ња у Основ ном јав ном 
ту жи ла штву у Срем ској Ми тро-
ви ци, ре ше њем су ди је за прет-
ход ни по сту пак, осум њи че ном је 
од ре ђен при твор до 30 да на. 

***
По ли ци ја у Ста рој Па зо ви је, 

по на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
од ре ди ли за др жа ва ње за З. Б. 
(48), због по сто ја ња осно ва сум-
ње да вер бал но, пси хич ки и 
фи зич ки мал тре ти ра су пру гу. 
На кон ле кар ског пре гле да, 
оште ће ној су кон ста то ва не ла ке 
те ле сне по вре де. Осум њи че ни 
је уз кри вич ну при ја ву за на си-
ље у по ро ди ци са слу шан у 
Основ ном јав ном ту жи ла штву у 
Ста рој Па зо ви, на кон че га му је 
суд ским ре ше њем од ре ђен при-
твор до 30 да на. 

Опе ра тив ним ра дом при-
пад ни ка Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ста рој Па зо-
ви, ра све тље на је те шка кра ђа 
из вр ше на на на ро чи то др зак 
на чин, кра јем ју ла у на се љу 
Ба нов ци Ду нав и про на ђен 
31-го ди шњи му шка рац, осум-
њи чен за ово кри вич но де ло. 
Сум ња се да је ис пред стам бе-
не згра де, ста ри јој же ни из не-
на да стрг нуо зла тан  лан чић 

са вра та и по бе гао. Ма те ри јал-
на ште та је про це ње на на око 
30.000 ди на ра. При ли ком пре-
тре са ста на осум њи че ног, 
по ли ци ја је про на шла 11 па ке-
ти ћа са биљ ном ма те ри јом 
сум њи вом на ма ри ху а ну. Про-
тив ње га би ће под не та кри вич-
на при ја ва за те шку кра ђу и 
нео вла шће но др жа ње опој них 
дро га, над ле жном ту жи ла-
штву.

У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја 
се до го ди ла 8. ав гу ста по сле 
по но ћи, на пут ном прав цу Ру ма 
- Ша бац, код Клен ка, јед на осо-
ба је из гу би ла жи вот а че ти ри 
осо бе су по вре ђе не. До не сре-
ће је до шло ка да је те рет но 
во зи ло „ке ди“ у ко јем се на ла-
зи ло пет мла ди ћа, из још не у-

твр ђе них раз ло га, сле те ло са 
ко ло во за и ви ше пу та се пре вр-
ну ло. Уви ђај на ли цу ме ста је 
из вр шио над ле жни ту жи лац, у 
при су ству по ли ци је. На ли це 
ме ста су иза шли при пад ни ци 
Оде ље ња за ван ред не си ту а-
ци је и слу жба хит не по мо ћи из 
Шап ца.  

Ве ли ки по жар из био је у су бо-
ту, 6. ав гу ста око 22.30 ча со ва у 
Бе ше но ву. У по жа ру у цен тру 
се ла из го ре ла је пе ка ра и део 
про дав ни це. Ва тра је пре ти ла 
да се про ши ри на шко лу и Дом 
кул ту ре ко ји се на ла зи у бли зи-

ни, а за хва љу ју ћи бр зој ин тер-
вен ци ји ва тро га са ца, по жар је 
ло ка ли зо ван. Жр та ва и по вре-
ђе них ни је би ло, а при чи ње на је 
ве ли ка ма те ри јал на ште та. 
Узрок по жа ра још увек ни је 
по знат. 

ПО ЖАР У БЕ ШЕ НО ВУ

Из го ре ла пе ка ра

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Упис у вр ти ће
елек трон ским пу тем

За хва љу ју ћи но вој услу зи 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
ро ди те љи ко ји ће на ред не 

школ ске го ди не упи си ва ти де цу 
у вр тић, од апри ла ће то мо ћи да 
ура де елек трон ским пу тем, 
по пу ња ва њем он лајн при ја ве 
ко ја је до ступ на на сај ту Гра да, 
на адре си www.sremskamitrovica.
rs. Сва документа која су роди-
тељи до сада морали да предају 
лично замениће један образац, 
јер систем електронске пријаве 
међусобно повезује све држав-
не институције. Онлајн пријава 
ће функционисати тако што ће 
родитељ, у неколико једностав-
них корака, попунити формулар 
за упис у вртић. Сва остала 
документа, као што су извод из 
матичне књиге рођених или про-
вера радног статуса у ПИО 
фонду, биће повучена из базе 
надлежних институција. Роди-
тељима је ова услуга доступна и 
преко мобилног телефона, а они 
који желе и даље могу да упишу 
дете у вртић лично у предшкол-
ској установи.

- У овом тренутку имамо пот-
писан споразум о сарадњи 
између Града Сремска Митрови-
ца, Градске управе за опште и 

заједничке послове и Дирекције 
за електронску управу, што је 
веома важно, јер након овог 
следи и остатак процедуре како 
бисмо ову услугу ставили у 
функцију - објаснио је начелник 
Градске управе за опште и 
заједничке послове Мирослав 
Јокић.

Како објашњава Јокић, иако је 
упис деце у вртић завршен, Град 
је желео да истестира нову 
услугу и евентуалне недостатке 
отклони на време, како би роди-
тељи, када крене упис деце, то 
могли да ураде потпуно несме-
тано и без икаквих проблема. 

Према речима директорице 
Предшколске установе „Пчели-
ца“ Мирославе Илијић овим сис-
темом ће се родитељима олак-
шати упис и уштедети време. 

- Ово ће свакако бити бржи и 
ефикаснији начин да се деца 
упишу. За ову услугу ће бити 
задужена два лица у ПУ „Пчели-
ца“, један радник у администра-
цији и једна васпитачица - рекла 
је директорица Илијић и додала 
да је у овој установи тренутно 
уписано око 2.100 деце, од чега 
је новоуписаних око 500.

 Б. С.

Припреме за увођење Е-вртића 

Ко ми си ја за из бор ко ри сни-
ка по мо ћи за ре ша ва ње 
стам бе них по тре ба из бе-

гли ца кроз ку по ви ну се о ских 
ку ћа и до де лу па ке та по мо ћи 
је 29. ју ла рас пи са ла јав ни по-
зив за из бор ко ри сни ка по мо ћи 
за ре ша ва ње стам бе них по тре-
ба из бе гли ца ку по ви ном ку ћа 
и па ке ти ма по мо ћи. Ра ди се о 
ку по ви ни три се о ске ку ће и до-
де ли па ке та по мо ћи - за ку по-
ви ну се о ске ку ће са окућ ни цом 
у из но су до 1.150.000 ди на ра и 
за до дат ну по моћ на ме ње ну за 
гра ђе вин ски и дру ги ма те ри јал 
и/или опре му за по прав ку или 
адап та ци ју пред мет не се о ске 
ку ће са окућ ни цом у из но су до 
180.000 ди на ра - оба из но са 

по по ро дич ном до ма ћин ству 
ко ри сни ка. Иза бра ни ко ри сник 
мо же соп стве ним сред стви ма 
до дат но да уче ству је у ку по ви-
ни се о ске ку ће са окућ ни цом у 
из но су нај ви ше до 575.000 ди-
на ра пре ко из но са од 1.150.000 
ди на ра. За ин те ре со ва на ли ца 
под но се при ја ве на јав ни по-
зив са по треб ним до ка зи ма 
Ко ми си ји за из бор ко ри сни ка 
оп шти не Ру ма. До ку мен та ци ја 
се до ста вља у пи сар ни цу или 
по штом на адре су: Пи сар ни-
ца Оп штин ске упра ве оп шти не 
Ру ма, Ор ло ви ће ва 5, Ру ма са 
на по ме ном „За јав ни по зив – 
ку по ви на се о ске ку ће“. Крај њи 
рок за под но ше ње при ја ва је 
29. ав густ.

РУ МА

Јав ни по зив за из бе гли це
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МОНОГРАФИЈА

Хроника
времена

Деведесете, као и све што су доне
ле, срећом су иза нас. Последице су, на 
жалост, још увек око нас. Како проме
нити тај трагични модел понашања, 
размишљања и вредновања? Културни 
центар Инђија видимо као једну/једину 
могућност суочавања са овим пробле
мом. Овај део текста налазио се на првом 
програму Културног центра 15. маја 2003. 
године. Тринаест година касније, а пово-
дом деценије рада Културног центра као 
самосталне установе културе, објавље-
на је монографија под називом „Хроника 
једног времена“ у којој се, у слици и речи, 
говори о раздобљу када се инђијски Кул-
турни центар од старог Соколског дома 
трансформисао у место где све око култу-
ре почиње и завршава се. У монографији 
су осведочени догађаји из перспективе 
управника позоришта, глумаца, редитеља 
и писаца.

Саша Миливојевић, директор Културног 
центра са поносом прича о првој деценији 
рада. Како каже, задовољан је што је са 
сарадницима успео да изађе из оквира 
мале средине и понуди публици у Инђији 
квалитетне и другачије садржаје.

- Културни центар обележава ове го-
дине деценију рада, иако наша Установа 
постоји од 2003. године али је прве три 
године радила у склопу Народне биб-
лиотеке „Др Ђорђе Натошевић“. Самос-
тални рад започели смо 2007. године и 
то је разлог због којег смо сматрали да 
монографијом треба обележити јубилеј, 
сумирањем свих важних догађаја, којих је 
било заиста много - каже Миливојевић и 
додаје да је у питању прва књига о Кул-
турном центру.

Текстове су писали сарадници и прија-
тељи ове установе, а реч је о истакнутим 
уметницима из целе наше земље. Мо-
нографија је подељена у неколико темат-
ских целина, од самих почетака рада Кул-
турног центра до концерата, позоришних 
представа и радионице која функционише 
у склопу поменуте установе културе.

- Кокан Младеновић, Светислав Баса-
ра, Предраг Ејдус, Бранислав Трифуно-
вић само су нека од имена која су за нас 
имала само речи хвале. Издавање мо-
нографије историјски је моменат за кул-
турни живот у Инђији, историјски кажем, 
јер ретко када можете доживети ту част да 
поменута, велика имена у српској култу-
ри пишу о једном малом граду као што је 
Инђија – истиче Миливојевић.

Монографија је штампана у издању 
Културног центра у Инђији, у 350 приме-
рака. М. Ђ.

ОТВО РЕН ШАЛ ТЕР ПО ШТАН СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ У БЕ ШКИ

Пен зи је и пла те
до ступ ни је Беш ча ни ма

Отва ра њем шал те ра бан ке По штан ске ште ди о ни це 
же ли мо да из јед на чи мо усло ве жи во та у гра ду и се лу. 
Пла те и пен зи је са да ће би ти до ступ ни је и ово је ујед но 
ис пу ње ње јед ног од на ших пред из бор них обе ћа ња, 
ис та као је пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак

По пла те и пен зи је ста нов ни ци Бе-
шке и окол них се ла ви ше не ће 
мо ра ти да од ла зе у Ин ђи ју, Ста ру 

Па зо ву или Ру му, јер је 4. ав гу ста све-
ча но отво рен шал тер бан ке По штан ске 
ште ди о ни це у Бе шки. Све ча ном отва-
ра њу при су ство ва ли су пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак, као и 
пред став ни ци По штан ске ште ди о ни це, 
Де си мир Бла шко вић и Бо јан Ке кић.

Гак је по сле пре се ца ња врп це ис та-
као да на овај на чин же ле да што ви ше 

из јед на че усло ве жи во та у гра ду и на 
се лу.

- Отва ра ње шал те ра бан ке По штан-
ске ште ди о ни це у Бе шки је од ве ли-
ког зна ча ја због че га смо ми вр ло за-
до вољ ни као не ко ко ра ди у ин те ре су 
свих гра ђа на. Раз ло ге за за до вољ ство 
не тре ба да кри је мо, јер сви зна мо да је 
По штан ска ште ди о ни ца бан ка са пре-
ко ми ли он кли је на та у на шој зе мљи, од 
то га пре ко 590 хи ља да чи не пен зи о не-
ри. Њи хо ве услу ге тре нут но ко ри сти 
пре ко 400 фи зич ких и прав них ли ца са 
те ри то ри је Бе шке, Чор та но ва ца и Кр-
че ди на – ре као је пред сед ник ин ђиј ске 
оп шти не.

Пред став ни ци По штан ске ште ди о ни-
це на во де да је отва ра ње шал те ра бан-
ке у Бе шки са мо јед на у ни зу пред ви-
ђе них ак тив но сти ко ји се ти чу ши ре ња 
њи хо ве мре же у Ср би ји.

- Отва ра њем шал те ра у Бе шки ре а-
ли зу је мо део за цр та ног пла на ко ји се 
ти че ши ре ња мре же бан ке По штан ске 
ште ди о ни це у на шој зе мљи тј. у Срем-
ском окру гу. Са да смо при сут ни у че ти-
ри срем ске оп шти не, а на ред ни ко рак 
је сте отва ра ње екс по зи ту ре у Ши ду – 
ис та као је Де си мир Бла шко вић, ди рек-
тор По штан ске ште ди о ни це у Но вом 
Са ду на кон пре се ца ња врп це у Бе шки.

Шал тер бан ке По штан ске ште ди о ни-
це на ла зи се у са мом цен тру Бе шке, у 
Ули ци Кне за Ми ло ша 21. М. Ђ.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак пре се ца врп цу
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Ме сна за јед ни ца Ста ра Па зо ва 2. ав гу-
ста про сла ви ла је сво ју ме сну сла ву 
– Све тог Или ју Гро мов ни ка. Тим по-

во дом при ре ђе на је све ча ност, ко ја је по че-
ла об ре дом ре за ња слав ског ко ла ча, ко ји је 
из вр шио све ште ник Ни ко ла Де спот, а за тим 
су уру че не на гра де Ме сне за јед ни це. Пла-
ке те за до при нос раз во ју кул ту ре и обра зо-
ва ња ове го ди не су при па ле Ма ри ји Хле-
бјан, би бли о те кар ки, ду го го ди шњој глу ми ци 
па зо вач ког по зо ри шта, чла ни ци Дру штва за 
афир ма ци ју ин ва ли да Фе никс, Рад ми ли Ан-
дре је вић, му зич ком пе да го гу и ру ко во ди о цу 

Град ског хо ра и СКУД-у „Хе рој Јан ко Чме-
лик“ због успе шног ра да и број них при зна ња 
осво је них ове го ди не на так ми че њи ма. 

Ме сна за јед ни ца је са по 20 хи ља да на-
гра ди ла и уче ни ке ге не ра ци је ста ро па зо-
вач ких основ них шко ла: Је ле ну Со ко ло вић 
из шко ле Пин ки, Је ле ну Ерак из шко ле 
Си ме он Ара ниц ки, Ма ју Опав ски из шко ле 
Чме лик и Де ја на Жив ко ви ћа, уче ни ка ШО-
СО „Ан тон Ска ла“. 

Ме ђу број ним зва ни ца ма, све ча ност су 
уве ли ча ли и го сти из Сло вач ке, Че шке, 
Пољ ске и Хр ват ске.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА СТА РА ПА ЗО ВА

Про сла ва Све тог Или је

На по след њој сед ни ци Са ве та ме сне 
за јед ни це Ста ра Па зо ва, јед на од те ма 
био је ре ба ланс фи нан сиј ског пла на за 

те ку ћу го ди ну и раз ма тра ње зах те ва ко лек ти-
ва и по је ди на ца за фи нан сиј ску по моћ. Ре ба-
ланс фи нан сиј ског пла на је усво јен јед но гла-
сно као и од лу ка да се са 200 хи ља да ди на ра 
по мог не опре ма ње ка би не та за хе ми ју у ста-

ро па зо вач кој Гим на зи ји „Бран ко Ра ди че вић“. 
Са вет је та ко ђе од лу чио да се из дво ји 50 
хи ља да ди на ра за Астро ном ско удру же ње 
Ср би је, чи је је члан и Ста ро па зов ча нин Де јан 
Стан че вић, ко ји се пла си рао ме ђу 10 нај бо-
љих, ко ји ма тре ба по моћ за од ла зак на свет-
ско так ми че ње из астро но ми је ко је ће би ти 
одр жа но у де цем бру у Ин ди ји.

По моћ Гим на зи ји и
Астро ном ском дру штву 

Из вор РТВ Ста ра Па зо ва

АН САМБЛ КЛА СЈЕ 

На тур не ји у Че шкој 

Фол клор ни ан самбл „Кла сје“ СКУД-а „Хе рој 
Јан ко Чме лик“ из Ста ре Па зо ве је 4. ав гу ста от пу-
то вао на тро днев ну тур не ју у Че шку Ре пу бли ку, у 
ме сто Ро жнов над Рад хо штем, на фе сти вал Ја но-
ши ков ду кат. Ста ро па зов ча ни су уче шће на 
фе сти ва лу из бо ри ли као дру го пла си ра ни на про-
шло го ди шњем фе сти ва лу „Тан цуј, тан цуј“ у Гло-
жа ну. Ја но ши ков ду кат се ор га ни зу је по 18. пут са 
ци љем очу ва ња на род ног ства ра ла штва и фол-
кло ра Сло ва ка у Че шкој, а ове го ди не, по ред 
до ма ћи на, уче ству ју и ан сам бли из Сло вач ке, 
Ма ђар ске, Хр ват ске и ФА Кла сје, као је ди ни пред-
став ник Ср би је. 

ПРЕ ВОЗ ЂА КА И СТУ ДЕ НА ТА

Ла ста и да ље во зи  
И у на ред ној школ ској го ди ни Са о бра ћај но 

пред у зе ће „Ла ста“ ће пре во зи ти ђа ке и сту ден те 
ста ро па зо вач ке оп шти не по ре гре си ра ним це на-
ма, на ве де но је на зва нич ном сај ту Оп шти не Ста-
ра Па зо ва. На и ме, од лу ком о до де ли уго во ра 
на ве де но је да је на кон спро ве де ног по ступ ка 
јав не на бав ке, на осно ву нај ни же по ну ђе не це не, 
овом пре во зни ку до де љен пре воз уче ни ка и сту-
де на та и на ред не школ ске го ди не, а про це ње на 
вред ност јав не на бав ке је без ПДВ-а, 38 ми ли о на 
ди на ра. Ка ко је у по ну ди ис так ну то, Ла ста ни је 
ме ња ла це не ме сеч них ка ра та за ове ка те го ри је 
пут ни ка.

ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП 

Кре а тив но вре ме
Ста ра Па зо ва је од 5. до 16. ав гу ста у зна ку 

де ве тог Ме ђу на род ног во лон тер ског кам па. 
Во лон те ри бо ра ве, као и до са да у кам пу на 
ра сад ни ку Брест, а уче шће је најавило око 15 
во лон те ра из зе мље и ино стран ства. Ове го ди не 
те ма кам па је кре а тив но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на, што пру жа мо гућ ност мла ди ма из Ста ре 
Па зо ве ко ји ни су има ли при ли ке да от пу ту ју да 
до ђу на ра сад ник и са мла ди ма из раз ли чи тих 
зе ма ља и кул ту ра на кре а ти ван на чин про ве ду 
сво је сло бод но вре ме. Камп ор га ни зу је Кан це ла-
ри ја за мла де оп шти не Ста ра Па зо ва у са рад њи 
са По кре том го ра на Вој во ди не, уз по др шку 
Оп шти не Ста ра Па зо ва, По кре та го ра на Ста ра 
Па зо ва, Мла дих ис тра жи ва ча Ср би је, НВО 
„Штрик“, Вој ни аеро дром Ба тај ни ца, ЦЗК Ста ра 
Па зо ва, ТО Ста ра Па зо ва, ЈКП Чи сто ћа и оста ли 
при ја те љи.

РИ БО ЛО ВАЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Ба но вач ка бућ ка 
Удру же ње гра ђа на „Во лим Ба нов це“ у са рад њи 

са пред у зе ћем „Обим“ и ове го ди не ор га ни зу је 
сво је вр сну ма ни фе ста ци ју „Ба но вач ку бућ ку“ 
спорт ско – ри бо ло вач ко так ми че ње у ло ву со ма 
на бућ ку. „Бућ ка“ је по че ла 5. ав гу ста оби ла ском 
те ре на и тре нин гом. По кро ви те љи так ми че ња су 
Оп шти на Ста ра Па зо ва, Ме сне за јед ни це Ста ри и 
Но ви Ба нов ци и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ста ра 
Па зо ва, а као и про шле го ди не ме сто так ми че ња 
био је ре сто ран „Ка фан че код Не не и Пе ђе“ на 
оба ли Ду на ва у Ста рим Ба нов ци ма. 
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СВЕ ЧЕ ШЋА СА МО У БИ СТВА У СРЕ МУ

Последње „решење“ за
бе зи зла зну си ту а ци ју?!

По во ди за
са мо у би ство
су нај че шће

ак ту ел ни про бле ми 
или не дав ни гу би ци, 

док су узро ци
знат но ду бљи и

ин ди ви ду ал ни
су за сва ки чин.

Ста ри је осо бе
че шће из вр ша ва ју 

са мо у би ство и
то раз ве де ни,

нео же ње ни, удов ци, 
осо бе код ко јих је

при су тан син дром
рас ту ре ног до ма, 
по ро ди це где су

ро ди те љи раз ве де ни 
или по сто ји од су ство 

оца у бит ним
го ди на ма од ра ста ња

Скок са ше стог спра та био по гу бан за Р. Л.

У Срем ској Ми тро ви ци по след њег 
јул ског да на са ше стог спра та 
осмо спрат ни це у На се љу Ма ти-

ја Ху ђи 76. го ди шња пен зи о нер ка Р. Л. 
по чи ни ла је са мо у би ство. Она је, пре-
ма на во ди ма ком ши ја, ско чи ла са 
про зо ра ше стог спра та сво га ста на 
око осам ча со ва ују тру. Пре ма на шим 
са зна њи ма ра ди ла је у ла бо ра то ри ји 
ми тро вач ке бол ни це, а ка ко ка жу ком-
ши је, пре не ко ли ко го ди на је оста ла 
без си на, да би јој убр зо пре ми нуо и 
су пруг.

- Пр во јој је умро син, за тим муж, а 
и она је не дав но от кри ла да бо лу је од 
те шке бо ле сти. Ваљ да ни је мо гла да 
се но си ви ше са са мо ћом и бо ле шћу, 
па је се би пре кра ти ла му ке – при ча ју 
ком ши је из На се ља Ма ти ја Ху ђи.
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У ју ну је са мо у би ство по чи нио Р. Т. (58) 
из Мар ти на ца, ко ји се раз нео бом бом, а 
пре не што ви ше од по ла го ди не у Срем-
ској Ми тро ви ци су се у истом да ну де си-
ла два са мо у би ства. На Спо мен гро бљу 
27. ја ну а ра про на ђе но је бе жи вот но те ло 
му шкар ца Н. Т. (51), ко ји је са мо у би ство 
из вр шио ве ша њем, а око де вет ча со ва 
ско ком са пе шач ког мо ста са мо у би ство 
је по чи ни ла 21. го ди шња Ј. С. из Но ћа ја. 
Ка ко не зва нич но са зна је мо му шка рац 
ко ји је из вр шио са мо у би ство ра дио је у 
Ка зне но – по прав ном за во ду у Срем ској 
Ми тро ви ци а Ј. С. из Но ћа ја, мај ка че тво-
ро де це, већ је јед ном по ку ша ла се би да 
оду зме жи вот. 

Ру бри ке цр не хро ни ке пре пу не су 
ре до ва о са мо у би стви ма, што 
мо жда и не чу ди, с об зи ром на то 

да се у Ср би ји већ три де це ни је жи ви без 
пер спек ти ве, а си стем вред но сти и не до-
сто јан ствен жи вот до во де до раз ли чи тих 
пси хич ких обо ље ња. Све при сут не су и 
бо ле сти за ви сно сти, ко је че сто мо гу да 
до ве ду до су и ци да, а ова сре ди на је 
то ли ко за о ста ла да је још увек та бу те ма 
од ла зак по струч ну по моћ. Све је ви ше 
мла дих ко ји су због не ма ра др жа ве у 
про бле му са не за по сле но шћу, па кад се 
ску пе све стре сне си ту а ци је, не ки љу ди 
се од лу че за ко рак ко јим се би од у зи ма ју 
жи вот. У Вој во ди ни је ина че до бро по знат 
Па нон ски син дром, а ова сре ди на пред-
ња чи у сто пи са мо у би ста ва у це лој Евро-
пи. 

- Вој во ди ну ка рак те ри шу са мо у би ства, 
на ро чи то у се вер ном де лу око Су бо ти це. 
То је та ко зва ни Па нон ски син дром. 
Не ма мо по ка за те ље ко ји ука зу ју на 
ге нет ску пре ди спо ни ра ност, али си ту а ци-
ја у ко јој се на ла зи мо, не ма шти на, про-
бле ми, еко ном ско про па да ње, стре сне 
си ту а ци је, рат и слич не ства ри ве о ма 
не га тив но ути чу на чо ве ка. То да ље иза-
зи ва но ве стре сне си ту а ци је, до ла зи до 
рас па да бра ко ва, про бле ма са де цом, па 
чо век иде ли ни јом ма њег от по ра. По ста-
је склон ал ко хо лу, нар ко ти ци ма и оста-
лим штет ним аген си ма. Љу ди у ал ко хо-
ли са ном ста њу до би ју сна гу да пре ђу ту 
ли ни ју и из вр ше су и цид. Ал ко хол је је дан 
од нај ве ћих про во ка то ра са мо у би ства, 
јер под ње го вим деј ством ин ди ви дуа 
из гу би су пер его и у том мо мен ту по пу-
шта, ру ше се ин хи би ци је. Све ово што 
нас окру жу је у по след њих 30 го ди на 
де лу је на љу де, ко ји „пу ца ју“ и че сто се 
ма ни фе сту ју ра зни пси хич ки по ре ме ћа ји, 
нај че шће анк си о зна ста ња, де пре сив не 

ре ак ци је и пси хо зе - ка же пси хи ја тар из 
Ши да др Па вао Скле нар.

У Сре му је 2014. го ди не из вр ше но 45 
са мо у би ста ва, а 30 Сре ма ца је по ку ша-
ло су и цид, док је у ис тој го ди ни на под-
руч ју Гра да Срем ска Ми тро ви ца ре ги-
стро ва но 11 са мо у би ста ва. У це лој 
2013. го ди ни на под руч ју Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца је ре ги стро ва но 19 са мо у би-
ста ва и 15 по ку ша ја са мо у би ства. Ста-
ти сти ка го во ри да му шкар ци че шће 
ди жу ру ку на се бе не го же не, у ста ро-
сној струк ту ри срем ских са мо у би ца тре-
ћи на има ма ње од 30 го ди на, а ви ше од 
40 од сто су му шкар ци ста ри ји од 60 
го ди на.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га из Срем ске 
Ми тро ви це др Ма ри не Маљ ко вић Ра ни-
то вић, же не че шће по ку ша ва ју да из вр-
ше са мо у би ство, али ве ћи је про це нат 
му шка ра ца ко ји из вр ше су и цид. 

- Ста ри је осо бе че шће из вр ша ва ју 
са мо у би ство и то раз ве де ни, нео же ње-
ни, удов ци, осо бе код ко јих је при су тан 
син дром рас ту ре ног до ма, по ро ди це где 
су ро ди те љи раз ве де ни или по сто ји 
од су ство оца у бит ним го ди на ма од ра-
ста ња. Не у спе ли по ку ша ји су и ци да има ју 
пре све га функ ци ју апе ла. По во ди за 
са мо у би ство су нај че шће ак ту ел ни про-
бле ми или не дав ни гу би ци, док су узро ци 
знат но ду бљи и ин ди ви ду ал ни су за сва-
ки чин. Све га 15 од сто па ци је на та свом 
иза бра ном ле ка ру ка же да раз ми шља о 
са мо у би ству, а 60 од сто љу ди свом брач-
ном парт не ру са оп шти да раз ми шља о 
са мо у би ству – на во ди Ра ни то вић.

Пси хо ло зи твр де да са мо у би ство ни је 
са мо на чин да се при ву че па жња. Љу ди 
ко ји по ку ша ју са мо у би ство из ло же ни су 
нај ве ћој опа сно сти он да ка да се на кон 
по ку ша ја су и ци да све сре ди, а то тра је 
око 100 да на, ка да кре ну да се осе ћа ју 
бо ље и ка да из то га бо ље поч не рас по-
ло же ње да па да. Та да се нај че шће по ку-
ша по нов но су и цид. 

Зна ке ко ји упо зо ра ва ју на са мо у би ство 
су прет ња са мо у би ством, јер прет ња 
са мо у би ством во ди ка са мо у би ству, 
за тим из не над не про ме не по на ша ња, 
зна чај ни гу би ци, оту ђи ва ње дра гих ства-
ри, агре сив ност, бес, ауто де струк тив но 
по на ша ње, гу би так са мо по што ва ња

Са мо у би ство као по ја ва љу де рет ко 
оста вља рав но ду шним. Че шће од то га 
иза зи ва спек тар раз ли чи тих ре ак ци ја - 
од осу де до са о се ћа ња, од сме шта ња у 
окви ре је ди ног ре ше ња за не срећ не 
жи вот не окол но сти до крај ње не га тив ног 

ви ђе ња овог чи на као по ка за те ља ку ка-
вич лу ка и од у ста ја ња од бор бе.

Ко ји су то раз ло зи и ко ли ко ја ки тре ба 
да бу ду да чо ве ка на ве ду на ми сли о 
са мо у би ству и ко ли ко је осо ба сла ба да 
под лег не та квим ми сли ма?

Љу ди ко ји раз ми шља ју о овом ви ду 
уби ства че сто не раз ми шља ју о по сле ди-
ца ма на кон исте, од но сно о сво јој по ро-
ди ци. Осо бе ко је по ку ша ју или диг ну ру ку 
на се бе, не ви де дру ги из лаз или спас из 
си ту а ци је у ко јој се на ла зе и чи не то што 
чи не. Исти на је дру га чи ја, а то је да из 
сва ке си ту а ци је по сто ји из лаз, да у бес-
крај ном пла вом кру гу по сто ји зве зда. 

- Со ци јал не бо ле сти не ле чи са мо 
здрав ство, оне су да ле ко ши ри про блем, 
у ко ји мо ра да бу де укљу че но це ло дру-
штво. Жи ви мо у јед ном стра шном вре ме-
ну без пер спек ти ве, што се од ра жа ва на 
мла де љу де. Го ди на ма се де код ку ће 
због не мо гућ но сти за по сле ња, из др жа-
ва ју их ро ди те љи, а то је опа сна стре сна 
си ту а ци ја. Мла ди де ле суд би ну овог дру-
штва, та ко да им ни ма ло ни је ла ко и ни је 
слу чај но што зна ју да кре ну стран пу ти-
цом – об ја шња ва Скле нар.

Осно ва у пре вен ци ји су и ци да је 
љу бав и по тре ба да се до бро осе-
ћа ју са ми у ве зи са са мим со бом. 

Сви ми мо ра мо да осе ти мо љу бав, да би 
се осе ћа ли до бро у сво јој ко жи и у жи во-
ту. Та ја ка по тре ба за љу ба вљу се пси хо-
ло шки ка да је раз дво ји мо на чи ни о це 
са сто ји од три ва жна де ла: по тре ба да се 
во ли, по тре ба да се бу де во љен и по тре-
ба за при па да њем. 

- Упра во ову те шку од го вор ност и за 
по ку ша ја су и ци да и за из вр ше не су и ци-
де би тре ба ло јед ном ак ци јом свих нас у 
си сте му вра ти мо та мо где је она при род-
но и при па да, а то је су и цид ном лич но и 
ње го вом по ро дич ном окру же њу са 
ци љем да упра во по ве за на и ан га жо ва на 
функ ци о нал на по ро ди ца да ље шти ти 
свог чла на од по нов них апел по ку ша ја 
или су и ци дал ног чи на. Наш по сту пак 
по нов ног вра ћа ња од го вор но сти по ро ди-
ци је нај ко ри сни ја ин тер вен ци ја у си ту а-
ци ји су и ци дал но сти јед ног ње ног чла на 
– за кљу чу је др Ма ри на Маљ ко вић Ра ни-
то вић, пси хо лог. 

За сва ки про блем по сто ји ре ше ње, 
са мо је по треб но про на ћи пра ву осо бу са 
ко јом ће про блем ре шти ти. Као што је 
Ан дрић ре као то ли ко је би ло ства ри у 
жи во ту ко јих смо се бо ја ли, а ни је тре ба-
ло. Тре ба ло је жи ве ти. 

Б. Се ла ко вић

Оп ште је по зна то да због же ље да се 
про фи ти ра од стра не апо те ка ра, ла ко 
мо же да се до ђе до ле ко ва из гру пе бен-
зо ди а зе пи на. Да кле, се да ти ва без ре цеп-
та. Њи ма се не ле чи де пре си ја, већ под-
сти че. Не кон тро ли са но кон зу ми ра ње ова-
квих ле ко ва до во ди до за ви сно сти, а ток-
си ко ло шке ка рак те ри сти ке се мо гу при ме-
ти ти и на ор га ни ма.

- Ве ли ки про блем у дру штву је и по ли-
праг ма зи ја, од но сно пре ве ли ка упо тре ба 
пси хо фар ма ка, а што је нај го ре не кон тро-
ли са но. Да нас огро ман број љу ди ко ри сти 
ле ко ве из гру пе бен зо ди а зе пи на, а са ми 
се би до зи ра ју. У пси хи ја триј ској прак си 
мо гло је да се ви ди сва шта, на при мер, 

љу ди ко ји го ди на ма ко ри сте је дан исти 
лек ко ји им ни ко ни је пре пи сао. У том слу-
ча ју раз ви је се пси хич ка за ви сност и док 
се па ци јент не вра ти на пра ви ко ло сек, 
при сут ни су број ни про бле ми. По ве ћа ва 
се и то ле ран ци ја на лек, што зна чи да у 
јед ном тре нут ку од ре ђе ној ин ди ви дуи, 
не ће би ти до вољ на не ка да шња до за, те је 
он са мо и ни ци ја тив но по ве ћа ва. Из то га 
све га про ис ти че јед на ло ша ствар. На и ме, 
па ци јент хва ли док то ра ко ји му је омо гу-
ћио же ље ни лек. Да кле, док тор та да 
из гле да као ад ми ни стра ти вац ко ји пи ше 
ре цеп те пре ма же ља ма па ци је на та, а то 
су стра шне ства ри - ре као је др Па вао 
Скле нар.

Не кон тро ли са на упо тре ба се да ти ва

Де пре сив не осо бе су нај скло ни је су и-
ци ду, а про блем је што смо ми као на род 
здрав стве но не про све ће ни, па се сма тра 
за сра мо тан чин од ла зак код пси хи ја тра. 

- То је опа сна та бу те ма, љу ди се пла-
ше да у сво јој сре ди ни не бу ду ети ке ти ра-
ни као ду шев ни бо ле сни ци. То им пред-
ста вља раз лог да не до ђу код док то ра на 
вре ме, ка ко би се бла го вре ме но при сту-
пи ло про бле му, не го тек кад се про бле ми 
на го ми ла ју, а не ки и ни кад не до ђу, не све-
сни да да нас по сто је моћ ни ле ко ви ко ји 
за и ста мо гу да от кло не де пре си ју – об ја-
шња ва др Скле нар.

Де пре си ја бо лест 
да на шњи це
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Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тр о ви це Вла ди мир 
Пет ко вић про шле сре де, 

3. ав гу ста при ре дио је у Град-
ској ку ћи при јем за ми тр о вач ке 
олим пиј це, атле ти чар ку Дра га-
ну То ма ше вић и ње ног тре не-
ра Да ни ла Кр ти ни ћа, ка ја ка ша 
Мар ка То ми ће ви ћа и тре не ра 
Ка ја ка шке ре пре зен та ци је Ср-
би је Са шу Рад ма но ви ћа. 

Пет ко вић је олим пиј ци ма по-
же лео пу но сре ће на пред сто је-
ћем так ми че њу, пре све га да их 
здра вље слу жи, ка ко би мо гли 
и на на ред ним так ми че њи ма 
да да ју свој мак си мум. 

- Срем ска Ми тр о ви ца је ве-
о ма по но сна што има дво је 
пред став ни ка на Олим пиј ским 
игра ма у Ри ју. Же ли им сре-
ћан пут и по вра так, да до жи ве 
не ко но во ис ку ство и да пре 
све га оста ну здра ви и вра те 
се не по вре ђе ни. Град ће и да-
ље на ста ви ти да ула же у спо-
рт ску ин фра струк ту ру, ка ко би 
се спо р ти сти ма омо гу ћи ли што 
бо љи усло ви за тре нинг – ис-
та као је Пет ко вић, ко ји је олим-
пиј ци ма и њи хо вим тре не ри ма 
уру чио и сим бо лич не по кло не.

Ми тр о вач кој атле ти чар ки 
Дра га ни То ма ше вић ово ће би-
ти че твр те Олим пиј ске игре, 
на кон Ати не 2004, Пе кин га 
2008. и Лон до на 2012. го ди не. 
Ква ли фи ка ци је у ба ца њу ди ска 
су на про гра му 15. ав гу ста, а 
фи на ле је 16. ав гу ста.  

- Ово ће би ти мо је че твр те 
Олим пиј ске игре и на дам се да 
ће би ти нај у спе шни је до сад. 

При пре ме смо при ве ли кра-
ју, спрем но оче ку јем Игре, јер 
оне су сан сва ког спо р ти сте. 
Так ми че ње се до ста раз ли ку-
је од европ ских и свет ских пр-
вен ста ва, јер су на Олим пи ја ди 
на јед ном ме сту сви нај бо љи 
спо р ти сти. Тре нер до ла зи два 
да на пред так ми че ње и би ће у 
свој ству пер со нал ног тре не ра – 
на по ми ње Дра га на То ма ше вић.

Ка ја каш Мар ко То ми ће вић, 
по ја ча ње КК Вал из Срем ске 
Ми тр о ви це ће се на Олим пи-
ја ди так ми чи ти у две ди сци-
пли не, ка ја ку дво се ду на 1.000 
ме та ра и у че твер цу на 1.000 
ме та ра. Так ми че ње у дво се ду 
је на про гра му 17. и 18. ав гу-

ста, а у че твер цу 19. и 20. ав-
гу ста. 

- При пре ме смо од ра ди ли 
са вр ше но, ни смо има ли про-
бле ма са здра вљем, та ко да 
идем опу ште но у Рио. Оче ки-
ва ња су да узме мо ме да љу, 
на да мо се злат ној, на свет ским 
ку по ви ма смо би ли ја ко бли зу 
по бе де и ве ру јем да са да мо-
же мо да по бе ди мо – ре као је 
Мар ко То ми ће вић. 

Олим пиј ске игре у Рио де 
Жа не и ру су по че ле 5. ав гу ста 
и тра ју до 21. ав гу ста. Олим пиј-
ски тим Ср би је бро ји 103 чла-
на, а Ср би ју ће пред ста вља ти 
спо р ти сти у 14 спо р то ва.

Б. Се ла ко вић

Ми тр о ви ца је по себ но по но-
сна на ба ца чи цу ди ска Дра га ну 
То ма ше вић, из раз ло га што је 
јед на од рет ких ко ја ни је на пу-
сти ла свој ма тич ни клуб. Дра-
га на је и да ље так ми чар ка АК 
Сир ми јум и тре ни ра на ми тр о-
вач ком Атлет ском ста ди о ну. 

- Кре ну ли смо од ну ле, на 
јед ном фуд бал ском те ре ну у 
На се љу КП Дом, да би се 
2006. го ди не из гра дио пр ви 
Атлет ски ста ди он у Ср би ји. 
На рав но да су усло ви ко је 
имам ти ко ји су пре ваг ну ли да 
оста нем у гра ду, а и сам Град 
ни је до зво лио да одем. Ста ди-
он мо гу да ко ри стим 24 ча са, а 

зи ми тре на жни про цес од ра-
ђу јем де лом у ПСЦ Пин ки, ко ји 
та ко ђе пру жа од лич не усло ве 
за тре нинг. Ло кал на са мо у пра-
ва је увек ста ја ла иза спо р та и 
по ма га ла нам – на во ди Дра га-
на То ма ше вић. 

Њен тре нер Да ни ло Кр ти-
нић ка же да је ово че твр ти пут 
да их Град Срем ска Ми тр о ви-
ца ис пра ћа на нај ве ће так ми-
че ње у све ту.

-  На дам се да ће Дра га на 
има ти сна ге да ура ди још 
је дан ко рак и да бу де јед на од 
рет ких ко ја је пет пу та ишла на 
Олим пиј ске игре – на да се 
Кр ти нић.

Ми тр о ви ца бри не
о сво јим спо р ти сти ма

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми ро вић 
и по кра јин ски се кре тар за спо рт и омла ди ну 
Вла ди мир Ба тез на при је му у По кра јин ској вла-
ди 2. ав гу ста све ча но су ис пра ти ли спо р ти сте из 
Вој во ди не, њи хо ве тре не ре и спо рт ске функ ци о-
не ре, на Олим пиј ске игре у Рио, по же лев ши им 
да бу ду успе шни и да до стој но пред ста ве Ср би ју 
и спо рт. 

- На пра ви ли смо пла но ве за раз вој спо рт ске 

ин фра струк ту ре, по себ но у оним де ло ви ма Вој-
во ди не у ко ји ма то до са да ни је био слу чај. Број-
не су ини ци ја ти ве у мно гим оп шти на ма и гра до-
ви ма да по мог не мо и ми ће мо у скла ду са рас-
по ло жи вим сред стви ма, то и чи ни ти. Иде ја је да 
мо ти ви ше мо но ве, бу ду ће олим пиј це, ко ји ће 
јед ног да на за ме ни ти вас и да у спо р ту, као и у 
свим дру гим обла сти ма у жи во ту, има мо кон ти-
ну и тет, сна гу и тра ди ци ју - по ру чио је Ми ро вић.

При јем у По кра јин ској вла ди

Испраћај олимпијаца

ЈЕДРИЛИЧАРСТВО

Так ми че ње 
најбољих 

У не де љу, 7. ав гу ста све-
ча но је отво ре но 62. по ре ду 
Др жав но пр вен ство и пр ви 
об но вље ни Куп Вој во ди не у 
ва зду хо плов ном је дри ли чар-
ству. Так ми че ње се одр жа ва 
од 7. до 14. ав гу ста на спорт-
ском аеро дро му Ве ли ки 
Ра дин ци, на ком ће се еки пе 
над ме та ти за ти ту лу нај бо-
љег у ле то ви ма од пре ко 100 
ки ло ме та ра без мо то ра. Уче-
ству је де вет еки па из Ср би је, 
а сво је при су ство по твр ди ле 
су и еки пе из Бо сне и Хер це-
го ви не и Сло ве ни је. Так ми-
ча ри ће ле те ти у прав цу Бач-
ког Пе тров ца, Сом бо ра, 
Ки кин де, а њи хов за да так се 
са сто ји у то ме да се из вр ши 
пре лет по стра ни ца ма мно го-
у гла (тро у гао или не ка сло-
же ни ја фор ма), за нај кра ће 
мо гу ће вре ме, та ко што се 
по ле та ње и сле та ње оба-
вља ју из исте тач ке.

- То ком так ми чар ског ле та 
пи лот про це њу је оп ти мал ну 
пу та њу и бр зи ну ле та, за ви-
сно од вре мен ских усло ва на 
прав цу за дат ка ру те. Обич но 
је раз да љи на ко ју тре ба пре-
ле те ти у оп се гу 150 до 250 
ки ло ме та ра. На так ми ча ру је 
да иза бе ре нај по вољ ни ји 
тре ну так за по ла зак на ру ту, 
ис ко ри сти ти тер мич ке сту бо-
ве, об ле те ти за да те тач ке, 
вра ти се на зад и све то за 
нај кра ће мо гу ће вре ме. У 
до брим тер мич ким усло ви ма 
и са до бром је дри ли цом ле ти 
се про сеч ном бр зи ном од око 
100 ки ло ме та ра на час. 
Обич но за вр ша ва ње за да та-
ка тра је два до три са та - 
об ја шња ва Дра ган Јев тић, 
ди рек тор шам пи о на та ко ји 
ор га ни зу је Аеро клуб „Срем-
ска Ми тро ви ца“.

Про гла ше ње нај бо љих 
је дри ли ча ра биће одр жа но 
14. ав гу ста на аеро дро му у 
Ве ли ким Ра дин ци ма.

У. Р.
Фо то: С. Мак сић
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Део сво јих при пре ма за Европ ско пр-
вен ство, му шка ка дет ска ру ко мет-
на ре пре зен та ци ја (игра чи ро ђе ни 

1998. го ди не и мла ђи) има ла је у Ру ми и 
то од 29. ју ла до 3. ав гу ста.

- Усло ви за при пре ме су нам од лич ни. 
Што се ти че так ми че ња, пр ва утак ми ца 
ће си гур но би ти нај те жа. Оче ку је нас ду-
ел са По ља ци ма и мо ра мо од мах би ти на 
ви си ни за дат ка. Сви мом ци има ју ве ру 
у наш ква ли тет и за јед но при жељ ку је мо 
ме да љу. Ме ђу тим, мо ра мо ква ли тет но 
од ра ди ти тре на жни про цес и ов де у Ру ми 
и дру ги део при пре ма у Бе о гра ду. Са мо 
сто про цент но спрем ни мо же мо до успе ха 
- ка же ка пи тен ка дет ске ре пре зен та ци је  
Ми лан Јо ва но вић.

На при пре ма ма у Ру ми бо ра ви ло је 18 
игра ча, а ме ђу њи ма ће се би ра ти пут ни-
ци за Хр ват ску, где се од 11. до 21. ав-
гу ста одр жа ва Европ ско пр вен ство. Ка ко 
са зна је мо од тре не ра Не на да Мак си ћа 
на ЕП иде 17 игра ча, а мо же се де си ти и 
да сви ко ји су са да на при пре ма ма бу ду и 
чла но ви ре пре зен та ци је.

Ми смо при су ство ва ли јед ном тре нин гу 
ових мла дих и пер спек тив них игра ча ме-
ђу ко ји ма је и Мар ко До шен из Хрт ко ва ца, 
до ско ра шњи играч РК Сло га из Хрт ко ва-
ца, ко ји је са да члан Ме та ло пла сти ке из 
Шап ца.

Тре нер Ср би је, бив ши по зна ти ре-
пре зен та ти вац Не над Мак сић има ре чи 
хва ле за усло ве тре нин га, сме штај, љу-
ба зност до ма ћи на, али и за ло кал ну са-
мо у пра ву ко ја је и фи нан сиј ски по др жа ла 
при пре ме ка дет ске ре пре зен та ци је и за 
ту на ме ну из дво ји ла 100.000 ди на ра. Ово 
је и пр ви пут да се фи нан сиј ски по ма же 
спорт ско удру же ње са ре пу блич ког ни-
воа, јер је до са да фи нан си ран са мо рад 
спорт ских удру же ња у рум ској оп шти ни.

- Ова ге не ра ци ја игра ча ва жи за јед ну 
од та лен то ва ни јих, но иде мо ко рак по ко-
рак. Циљ нам је да у Хр ват ској про ђе мо у 
дру ги круг, а за тим ће мо стре ми ти ка ве-
ћим ус пе си ма. Игра чи су здра ви, по сто је 
не ке ма ње „ру ко мет не“ по вре де, али све 
у све му, здра ви смо и спрем ни за пр вен-
ство. Во ди ће мо на Европ ско пр вен ство 

17 игра ча, ма да по сто ји мо гућ ност и да 
оде мо са свих 18 ру ко ме та ша, ко ли ко их 
је са да на при пре ма ма - ре као је но ви на-
ри ма Не над Мак сић.

Ка де ти на Европ ско пр вен ство пу ту ју 
10. ав гу ста, а игра ју у гру пи Д са Не мач-
ком, Пољ ском и Пор ту га ли јом.

На шу ру ко мет ну ка дет ску ре пре зен та-
ци ју при мио је 3. ав гу ста у Град ској ку-
ћи пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић. Он је из ра зио на ду да су до бро 
оба ви ли при пре ме и да ће се то ви де ти 
и на њи хо вом на сту пу на пред сто је ћем 
так ми че њу и ре зул та ти ма ко је ће та мо 
по сти ћи. 

- Ми по ма же мо све спор то ве, по го то-
во ове ко ји ужи ва ју ве ли ку по пу лар ност, 
по пут ру ко ме та. Има мо до бру са рад њу 
са Ру ко мет ним са ве зом Ср би је, та ко ће 
би ти и убу ду ће и пру жа ће мо по моћ свим 
се лек ци ја ма. Же лим вам успех у да љем 
так ми че њу и да за ко ју го ди ну бу де те чла-
но ви се ни ор ске ре пре зен та ци је, јер без 
ква ли тет них мла дих спор ти ста не ма ни 
до брог се ни ор ског спор та - ре као је ру ко-
ме та ши ма Сла ђан Ман чић.

Вла ди ца Спа со је вић, ко ор ди на тор 
свих мла ђих се лек ци ја Ру ко мет ног 
са ве за Ср би је је до дао да ка де те 

че ка ва жно так ми че ње на Европ ском пр-
вен ству у Хр ват ској.

- При пре ме у Ру ми су по мо гле у на ме-
ра ма да се по стиг не до бар ре зул тат на 
Европ ском так ми че њу. На ше ам би ци је 
ни су ма ле и ве ру јем да ће мо по по врат ку 
из Хр ват ске свра ти ти у Ру му да про сла-
ви мо је дан до бар ре зул тат - ре као је Вла-
ди ца Спа со је вић.

Он је пред сед ни ку рум ске оп шти не уру-
чио пла ке ту у знак за хвал но сти на пру-
же ној по мо ћи, као и дре со ве Ман чи ћу и 
Алек сан дру Бун да лу, чла ну Оп штин ског 
ве ћа за ду же ном за спорт.

С. Џа ку ла

РУ КО МЕ ТА ШИ БО РА ВИ ЛИ НА ПРИ ПРЕ МА МА У РУ МИ

Спрем ни за
Европ ско пр вен ство

Ка дет ска ре пре зен та ци ја у Ру ми

Дре со ви за Сла ђа на Ман чи ћа и Алек сан дра Бун да ла



18 10. AVGUST 2016.  M NOVINE КУЛТУРНО ЛЕТО

ШКО ЛА ЈА ХА ЊА НА
МИ ТРО ВАЧ КОМ ХИ ПО ДРО МУ

Бес пла тан час и 
на ред не не де ље

Про шле не де ље, 7. ав гу ста на 
ми тро вач ком хи по дро му одр жан је 
про мо тив ни час у окви ру Шко ле 
ја ха ња ко ју ор га ни зу је Ко њич ки 
клуб „Срем“. Због ло шег вре ме на, 
бес плат на про мо ци ја Шко ле ја ха ња 
би ће ор га ни зо ва на и на ред не не де-
ље, 14. ав гу ста.

Ка ко на во ди управ ник Ка зне но 
по прав ног за во да Срем ска Ми тро-
ви ца Алек сан дар Алим пић, у окви ру 
ко јег функ ци о ни ше Ко њич ки клуб 
„Срем“ Шко ла ја ха ња је на ме ње на 
де ци ста ри јој од де вет го ди на, а са 
њи ма ће ра ди ти ли цен ци ра ни тре-
не ри ја ха ња. Алим пић ис ти че да је 
и сам по ла зник ове шко ле, јер же ли 
да се уве ри да ће све би ти ура ђе но 
на ква ли те тан на чин.

- Има мо до са да три по ла зни ка 
ко ји су на про мо тив ном ча су пре-
зен то ва ли део оно га што се ра ди у 
Шко ли ја ха ња, а сва ко де те ста ри је 
од де вет го ди на ће мо ћи да сед не 
на ко ња. На дам се да је ово успе-
шан по че так Шко ле ја ха ња на 
ми тро вач ком хи по дро му – ис та као 
је Алим пић.

До са да су за по тре бе Шко ле ја ха-
ња два ко ња уја ха на, пет је у тре-
нин гу, а у Ер ге ли Про ле ће се на ла зи 
33 ли пи ца не ра и је дан ен гле ски 
коњ. Шко лу ја ха ња во ди ли цен ци ра-
ни ин струк тор Ан ге ли на Ме рин гер, 
а са њом ће ра ди ти и још три тре не-
ра из Срем ске Ми тро ви це. 

- Сви ко ји до ђу у Шко лу ја ха ња 
пот пи су ју при ступ ни цу клу бу и 
са гла сност да сно се са ми од го вор-
ност за евен ту ал не по вре де, јер ни 
клуб ни КП За вод не мо гу да сно се 
од го вор ност у слу ча ју евен ту ал но 
не ких по вре да. Мо ра ју се ис по што-
ва ти ме ре без бед но сти, у ра ду са 
ко њи ма не ма ме ста бр зи ни, јер је 
коњ моћ на жи во ти ња. Крај њи циљ 
нам је да по ла зни ци Шко ле ја ха ња 
иду за јед но на те рен ско ја ха ње – 
на во ди управ ник КП За во да Срем-
ска Ми тро ви ца Алек сан дар Алим-
пић.

По ред Шко ле ја ха ња би ће ор га ни-
зо ва но и ре кре а тив но – ту ри стич ко 
ја ха ње за све по се ти о це Хо те ла 
Срем. 

Све ин фор ма ци је и при ја ве за 
Шко лу ја ха ња се мо гу до би ти на 
те ле фон 022/611-191.

Б. С.

Одр жа ва ње ше стог Рум фе ста је, 
до са мог по чет ка, би ло под зна-
ком пи та ња бу ду ћи да је су бо та, 

6. ав густ, осва ну ла са ја ком ки шом и гр-
мља ви ном. Од 26 по ста вље них штан-
до ва, с об зи ром да је вла да ло ве ли ко 
ин те ре со ва ње про из во ђа ча, по пу ње-
но је пет на е стак, што и ни је та ко ло ше 
има ју ћи у ви ду по ме ну то из у зет но ло ше 
вре ме.

Рум фест је са да већ тра ди ци о нал на, 
ту ри стич ко при вред на ма ни фе ста ци ја 
ко ја оку пља про из во ђа че ви на, ме да, 
су хо ме сна тих про из во да, ко ла ча, али и 
пред ме та до ма ће ра ди но сти и при ме-
ње не умет но сти.

Ме ђу из ла га чи ма је био и Дра ган Бр-
кић из Пла ти че ва ко ји се ба ви уз го јем 
ко за и про из вод њом ко зјег си ра.

- Овом про из вод њом се ба вим го ди-
ну да на. То је ко зји сир ти па кач ка ва ља, 
еко ло шки, ко зе су у екс тен зив ном ти пу 
уз го ја, не хра не се жи та ри ца ма, до би-
ја ју је са мо пред ја ра ње, а ина че са мо 
су на тра ви - на па ши имам 20 му зних 
ко за тре нут но и 30 ја ри ћа. Пла ни рам 
да про ши рим ста до, већ имам ве ћу тра-
жњу за овим си ром, имам до ста ку па ца. 
Не мам тре нут но ор га ни зо ва ну про да ју, 
чи сто ре кла ма од уста до уста, а куп-
ци ми до ла зе из Бе о гра да, Но вог Са да, 
Шап ца, до ла зе љу ди на ку ћу да ку пу ју. 
Са 20 ко за мо гу днев но да про из ве дем 
је дан ова кав сир, да кле 30 ме сеч но. За 
тај сир је по треб но 15 ли та ра мле ка, а 
це на ки ло гра ма је 1.000 ди на ра. Мле ко 
узи ма ју са мо бо ле сни љу ди или за сво-
ју де цу. Ко зје мле ко је слич но мај чи ном 
мле ку, ко зју лак то зу ор га ни зам сва ри за 
20 ми ну та, а кра вљу ва ри че ти ри са та 
- об ја шња ва пред но сти овог мле ка Дра-
ган Бр кић.

Ђор ђе Бе ло мар ко вић до ла зи из Спе-
ци јал ног ре зер ва та при ро де „За са ви ца“ 

ко ја је про из во де од ман гу ли це из ба ци-
ла као пра ви бренд. 

- Има мо све ви ше ку па ца, ши ри мо и 
про из вод њу и про да ју, љу ди до ла зе да 
ку пу ју и до во де сво је при ја те ље. На ши 
про из во ди су ску пљи у од но су на дру-
ге су хо ме сна те про из во де, али су та кви 
од по чет ка и реч је о за и ста ква ли тет-
ним про из во ди ма. Сла ни на је 10 евра, 
ко ба си це 20, шун ка 100 евра, на рав но 
у ди нар ској про тив вред но сти. Ре зер ват 
тре нут но има 500 ман гу ли ца ко је су на 
па шња ку. На ма је циљ да се ши ри мо, да 
љу ди ка да до ђу код нас ви де све шта 
ну ди мо у ре зер ва ту, а да по том и ку пе 
не што од на ших про из во да - ка же Ђор-
ђе Бе ло мар ко вић.

Бо шко Не го ва но вић, за ме ник ди рек-
то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је ка-
же да је ве ли ка ште та због ова квог 

не вре ме на, бу ду ћи да су за и ста има ли 
ве ли ко ин те ре со ва ње за ово го ди шњи 
Рум фест. 

- Зва ли су нас љу ди да пи та ју да ли 
па да ки ша у Ру ми, да ли мо гу до ћи. На-
дам се да ће се вре ме ко ли ко - то ли ко 
сми ри ти да они ко ји су до шли да мо гу и 
не што да за ра де, а да по по днев не и ве-
чер ње ак тив но сти ре а ли зу је мо ка ко смо 
пла ни ра ли - ре као је за на ше но ви не Бо-
шко Не го ва но вић.

Сре ћом, у по по днев ним са ти ма је ки-
ша пре ста ла, та ко да је пла ни ра ни про-
грам мо гао да се ре а ли зу је. У ве чер њим 
са ти ма, на зва нич ном отва ра њу су уче-
ство ва ли чла но ви Удру же ња Европ-
ски вин ски ви те зо ви „Све ти Ге ор ги је“ и 
Удру же ња „Рим ски да ни“, а по том је кон-
церт одр жао „Га ра ви со как“.

Ор га ни за тор Рум фе ста је Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Ру ма, под по кро ви тељ-
ством рум ске оп шти не и По кра јин ског 
се кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до-
при вре ду и шу мар ство. С. Џ.

РУМ ФЕСТ НА ГРАД СКОМ ТР ГУ У РУ МИ

Због ки ше
сла би ја по ну да

Кон церт Га ра вог со ка ка у Ру ми
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ЗО РАН СЕ МЕ НО ВИЋ, ЗА МЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОП ШТИ НЕ ШИД

Ин ду стриј ска зо на
глав ни при о ри тет

Пред став ни ци 
ло кал не

са мо у пра ве
ста ви ли су
пред се бе

глав ни
при о ри тет

у на ред ном
пе ри о ду, а то је 

ства ра ње
усло ва за

ин фра струк тур но
опре ма ње

ин ду стриј ске зо не
и ње но ко нач но 

отва ра ње

Ин ду стриј ска зо на у 
сва кој оп шти ни пред-
ста вља основ ни пред-

у слов за при вла че ње до ма-
ћих и стра них ин ве сти то ра. 
На жа лост, оп шти на Шид за 
са да још увек не ма ин фра-
струк тур но опре мље ну 
ин ду стриј ску зо ну. Пред-
став ни ци но ве вла сти у 
шид ској оп шти ни ис ти чу да 
је основ ни раз лог за то тај 
што су прет ходнe вла сти 
којe су во дилe Оп шти ну 
сма тралe да ин ду стриј ска 
зо на тре ба да бу де вла сни-
штво Оп шти не и да је тре ба 
ко ри сти ти као сво ју. Те ри то-
ри ји на ко јој се на ла зи ин ду-
стриј ска зо на је вла сни штво 
др жа ве и ка ко ис ти чу чел ни 
љу ди Оп шти не Шид, ве ли ка 
је сре ћа за гра ђа не што је 
но во и за бра ни пред сед ник 
Оп шти не Пре драг Ву ко вић 
то схва тио и у до го во ру са 
нај ви шим др жав ним функ-
ци о не ри ма по др жао њи хов 
став да ин ду стриј ска зо на 
је сте и тре ба да бу де др жав-
но вла сни штво, а да је ко ри-
сник Ди рек ци ја за др жав ну 
имо ви ну. По др жа ва ју ћи 
та кав став, пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве ста ви-

ли су пред се бе глав ни при-
о ри тет у на ред ном пе ри о ду, 
а то је упра во ства ра ње 
усло ва за ин фра струк тур но 
опре ма ње ин ду стриј ске 
зо не и ње но ко нач но отва-
ра ње.

- Са мо на та кав на чин ми 
мо же мо нај бр же и нај лак ше 
да при ву че мо ин ве сти то ре. 
Јер ка да је не што вла сни-
штво др жа ве, та да Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је сто ји иза 
то га и да је сву по др шку. А 
ако је вла сни штво Оп шти на 
Шид, ми са ло ка ла би тре-
бали да да мо сву нео п ход ну 
по др шку, а ми то ни смо у 
мо гућ но сти да ура ди мо, с 
об зи ром да смо си ро ма шна 
оп шти на. Наш пред сед ник 
Оп шти не Шид је, на сву сре-
ћу, пр ви схва тио да је та ква 

од лу ка, ка да је у пи та њу 
ин ду стриј ска зо на, нај бр же 
и нај е фи ка сни је ре ше ње - 
ис ти че за ме ник пред сед ни-
ка Оп шти не Шид Зо ран 
Се ме но вић.

За са да шид ска оп шти на 
не ма ура ђе ну план ску до ку-
мен та ци ју. По след њих не ко-
ли ко го ди на пре ма Се ме но-
ви ће вим ре чи ма, ни је се 
во ди ло рачуна о план ској 
про јект ној до ку мен та ци ји. 
Ка ко ис ти че, пр ви ко рак ка 
ства ра њу усло ва за отва ра-
ње ин ду стриј ске зо не би ће 
из ра да Стра те ги је раз во ја 
оп шти не Шид.

- Тре нут но смо у из ра ди 
кон цеп та стра те ги је на 
осно ву ко јег ће мо нај пре 
рас пи са ти јав ну на бав ку, 
на ћи парт не ра од но сно 

про јек тан та ко ји ће за јед но 
са на ма до кра ја 2016. го ди-
не из ра ди ти Стра те ги ју раз-
во ја оп шти не Шид за пе ри-
од од 2016. до 2021. го ди не. 
Тај стра те шки про је кат је 
ва жан, јер нам да је основ не 
смер ни це раз во ја оп шти не 
Шид, што ре зул ти ра упра во 
оно ме што ми пла ни ра мо, а 
то је пре све га раз вој ин ду-
стриј ске зо не, про из вод ња, 
ства ра ње по зи тив них 
основ них усло ва и ат мос-
фе ре, ка ко за до ма ће та ко 
и за стра не ин ве сти то ре. 
Та ко ђе нам је и раз вој 
по љо при вре де на пр вом 
ме сту, упра во због ве ли ког 
бро ја љу ди у шид ској 
оп шти ни ко ји се ба ве по љо-
при вре дом - ис ти че Се ме-
но вић.

Као сле де ћу бит ну ствар 
ко ја је у из ра ди, Се ме но вић 
на во ди про је кат ин фра-
струк ту ре, са о бра ћа ја, 
во до во да, ка на ли за ци је, 
елек трич не енер ги је и пре-
пар це ли за ци је ин ду стриј-
ске зо не у ка та стар ској 
оп шти ни Ада шев ци.

- До по чет ка сеп тем бра 
ће мо има ти, на осно ву 

На ста вља мо про јек те ве за не за 
во до снаб де ва ње. У 2017. го ди ни 
ће мо ура ди ти мре жу во до снаб де-
ва ња у Соту, а по том кре ну ти 
да ље пре ма При ви ној Гла ви и 
Мо ло ви ну
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планoва де таљ не ре гу ла-
ци је, за вр ше не про јек те 
ве за не за сва ку ин фра-
струк ту ру по је ди нач но. То 
нам је ја ко ва жно ка ко би 
мо гли да пла ни ра мо бу џет 
за 2017. го ди ну и са мим 
тим опре де ли мо сред ства 
за уре ђе ње ин ду стриј ске 
зо не. Оно што нам је исто 
мно го ва жно је сте да има мо 
спрем ну про јект ну до ку мен-
та ци ју за све кон кур се ко ји 
ће бити рас пи са ни на свим 
ви шим ни во и ма вла сти. 
Оче ку је мо да ће оп шти на 
Шид у 2017. го ди ни до би ти 
из бу џе та По кра ји не да ле ко 
ви ше сред ста ва у од но су на 
прет ход не го ди не ка да смо 
би ли за по ста вље ни као 
оп шти на ко ја ни је би ла 
компатибилна са по кра јин-
ском вла шћу. Ово га пу та 
сма трам да то тре ба да 
на док на ди мо, да до би је мо 
ба рем при бли жно исто 
сред ста ва ко ли ко су дру ге 
оп шти не до би ја ле у прет-
ход не че ти ри го ди не. Си гу-
ран сам да ће нам са да-
шња по кра јин ска власт 
по мо ћи у из град њи ин ду-
стриј ске зо не и ње ном 
ко му нал ном опре ма њу. Већ 
са да смо до би ли ве ли ку 
по др шку од по кра јин ског 
пре ми је ра Иго ра Ми ро ви ћа 
и ди рек то ра Ди рек ци је за 
др жав ну имо ви ну Јо ва на 
Вор ка пи ћа, ко ји су нам омо-
гу ћи ли да се ба ви мо из ра-
дом про јект не до ку мен та-
ци је на пред мет ној ло ка ци-
ји. Зе мљи ште је сте др жав-
но и оста ће др жав на сво ји-
на, али смо из По кра ји не 
до би ли са гла сност да то 
зе мљи ште мо же мо пре тво-
ри ти у ин ду стриј ску зо ну. 
Ми смо то не ким сво јим 
ак ти ма већ и ура ди ли. У 
про стор ни план оп шти не 
Шид ин ду стриј ска зо на је 
већ упи са на као и у ге не-
рал ни план ка та стар ске 
оп шти не Ада шев ци - на во-
ди Се ме но вић.

Ме ђу тим, по ред из ра де 
про јект не до ку мен та ци је 
Се ме но вић ис ти че да је у 
Ши ду по треб но за вр ши ти 
још не ке од ка пи тал них 
про је ка та ко ји су од ве ли ког 
зна ча ја за по тен ци јал не 
ин ве сти то ре.

- Осим по ме ну тих про је-
ка та, на ста вља мо про јек те 
ве за не за во до снаб де ва ње. 
У 2017. го ди ни ће мо ура ди-
ти мре жу во до снаб де ва ња 
у на се ље ном ме сту Сот, а 
по том кре ну ти да ље пре ма 
При ви ној Гла ви и Мо ло ви-
ну. Јед на од бит них ства ри 
ко је смо ус пе ли да ре а ли зу-
је мо је сте та што смо ус пе-
ли у крат ком вре ме ну да се 
до го во ри мо са Ср би ја га сом 
и из во ђа чем ра до ва на 
га си фи ка ци ји, а ти че се 
ро ка за вр шет ка ра до ва на 
из град њи мре же у шид ској 
оп шти ни. Тај рок је 31. 
де цем бар 2016. го ди не. 
До би ли смо и њи хо ву га ран-
ци ју да не ће про би ти тај 
рок. До го во ре но је да ће се 
у 2017. го ди ни за вр ши ти и 
спа ја ње глав ног ма ги страл-
ног во да од Срем ске Ми тро-
ви це до оп шти не Шид. 
Ср би ја гас већ ра ди про јект-
ну до ку мен та ци ју, а до би ли 
смо са гла сност за про ла зак 
ис под ауто - пу та, што је 
осно ва за да љи рад. На ма 
ни шта га си фи ка ци ја у шид-
ској оп шти ни не зна чи ако 
не ма мо спој на га со вод и 
на дам се да ће у 2017. 
го ди ни би ти одо бре на сред-
ства за те на ме не и да ће 
шид ска оп шти не до кра ја те 
го ди не ко нач но има ти гас 
ко ји је пре све га нео п хо дан 
ин ду стри ји и по љо при вред-
но - пре ра ђи вач ком де лу - 
ка же Се ме но вић.

Ка ко на кра ју на во ди 
за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Шид отва ра ње 
ин ду стриј ске зо не је но вој 
вла сти у Ши ду при о ри тет, 
као и за по шља ва ње гра ђа-
на.

- Све што ра ди мо, ка ко 
што се ти че стра те ги је раз-
во ја, та ко и опре ма ња ин ду-
стриј ске зо не и за вр шет ка 
ра до ва на га си фи ка ци ји, 
је сте са мо у јед ној функ ци-
ји, а то је за по шља ва ње 
на ших гра ђа на и по ди за ње 
њи хо вог жи вот ног стан дар-
да. Ти ме се ру ко во ди мо и 
то нам је основ ни циљ и 
си гу ран сам да ће мо за јед-
нич ким за ла га њем у то ме и 
ус пе ти – за кљу чу је Зо ран 
Се ме но вић.

 М. Н.

Си гу ран сам да ће нам са да шња 
по кра јин ска власт по мо ћи у из град-
њи ин ду стриј ске зо не и ње ном 
ко му нал ном опре ма њу

Ми ни стар ка гра ђе-
ви нар ства, са о бра-
ћа ја и ин фра струк-

ту ре у тех нич кој Вла ди 
Ср би је Зо ра на Ми хај ло вић 
по се ти ла је 22. ју ла гра-
нич ни пре лаз Ба тров ци, 
где је за вр ше на пр ва фа-
за про ши ре ња гра нич ног 
пре ла за. Та ко ђе на ула ску 
у Ср би ју из Хр ват ске из-
гра ђен је но ви тер ми нал 
са 28 пар кинг ме ста, као 
и но ва тра ка за те рет-
на во зи ла и но ва ва га за 
ме ре ње во зи ла, чи ме се 
знат но убр за ва про ток ро-
бе, по ве ћа ва без бед ност, 
сма њу је ко руп ци ја и си ва 
еко но ми ја.

Ми хај ло ви ћа је на ја ви-
ла да ће Ба тров ци на ред-
не го ди не до би ти још шест 
тра ка за пут нич ки са о бра-
ћај, та ко да ће их укуп но 
би ти 18. 

- За вр ша ва мо Ко ри дор 
10 и ва жно је да овај пре-
лаз има ве ћу про пу сну моћ 
и да ца ри на мо же да ра ди 
на нај бо љи на чин свој по-
сао - на гла си ла је Ми хај-
ло вић и до да ла да је Гра-
ђе вин ска ди рек ци ја Ср би је 
за јед но са Вла дом Ср би је 
кре ну ла у про ши ре ње пре-
ла за. Пр во се ра дио но ви 
роб ни тер ми нал са но вом 
ва гом, за бо љу кон тро лу 
ро бе и ве ћу без бед ност, а 
за тим је из прав ца Ср би је 
ка Хр ват ској ура ђе на још 

јед на тра ка у ду жи ни од 
1,7 ки ло ме та ра.

Пре ма ње ним ре чи ма, 
Ср би ја је нај кра ћа ру та 
из ме ђу Ис то ка и За па да и 
са мо у ју лу и ав гу сту ми ли-
он пут нич ких во зи ла пре-
ђе пре лаз Ба тров ци, као и 
370.000 те рет них во зи ла 
го ди шње.

Ми хај ло вић је под се ти-
ла на то да је на том гра-
нич ном пре ла зу у ја ну а ру 
ура ђе на ра све та, и на ја-
ви ла да ће ре сор но ми ни-
стар ство пре гле да ти све 
гра нич не пре ла зе ка ко би 
ви де ли шта мо же још да се 
ура ди да би они би ли до-
стој ни јед не зе мље ко ја је 
на пу ту ка Европ ској уни ји.

Пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић ис-
та као је да је ово ве ли ка 
ствар за др жа ву, али ујед-
но и зна ча јан про блем за 
оп шти ну Шид, јер је овим 
про јек том око сто ти ну рад-
ни ка ра зних шпе ди ци ја 
из гу би ло свој по сао, због 
сма ње ња бро ја шпе ди ци ја 
и оста лих по моћ них рад-
њи.

У не зва нич ном раз го во ру 
са ми ни стар ком Ми хај ло-
вић, пред сед ник Оп шти не 
Шид, до го во рио је ско ра-
шњу по се ту ми ни стар ке 
шид ској оп шти ни, ка ко би 
за јед нич ким сна га ма ра ди-
ли на ре ша ва њу на ста лог 
про бле ма. М. З.

ГРА НИЧ НИ ПРЕ ЛАЗ БА ТРОВ ЦИ

Про ши ре ње и 
мо дер ни за ци ја

Оби ла зак гра нич ног пре ла за Ба тров ци
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ВЕ ЛИ МИР РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД

Кон струк ти ван рад
те мељ бу ду ћег на прет ка

Тра жи ћу од сва ког
од бор ни ка и од бор нич ке
гру пе да иза ђу са сво јим

кон струк тив ним
пред ло зи ма. Сва ки

њи хов до бар пред лог
ћу ува жи ти, а сва ко

не до лич но по на ша ње ћу 
ка жња ва ти у скла ду са 

По слов ни ком о ра ду СО и
Ста ту том Оп шти не Шид.

Ја ис кљу чи во тра жим
рад и ди сци пли ну

и ту сам ка те го ри чан
и не ћу по пу сти ти

На кон сти ту тив ној сед-
ни ци ло кал ног пар ла-
мен та Оп шти не Шид 

одр жа ној 16. ма ја, за но вог 
пред сед ни ка Скуп шти не 
оп шти не Шид иза бран је 
Ве ли мир Ра ни са вље вић. Са 
њим смо раз го ва ра ли о 
то ме ка ко ће од са да из гле-
да ти сед ни це ло кал ног пар-
ла мен та и ко ји су ње го ви 
пла но ви ка ко би се скуп-
штин ске од лу ке до но си ле 
бр же и ефи ка сни је.

М НО ВИ НЕ: По Ва шем 
ми шље њу, шта би тре ба-
ло ме ња ти у ра ду ло кал-
ног пар ла мен та, ка ко би 
се од лу ке бр же и ефи ка-
сни је до но си ле?

ВЕ ЛИ МИР РА НИ СА ВЉЕ-
ВИЋ: Као но во и ме но ва ни 
пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Шид, ве о ма ми је 
дра го што сам пред ло жен и 
име но ван да оба вљам ову 
функ ци ју. До са да шњи рад 
Скуп шти не ка рак те ри сао је 
дуг и му чан рад на ших 
од бор ни ка, а са мим тим 
би ло је оте жа но и до но ше-
ње ва жних од лу ка. Мо је 
за ла га ње у бу дућ но сти би ће 
ба зи ра но на кон струк тив-
ном ра ду, ин си сти ра ћу да се 
за го вор ни цом од бор ни ци 
стро го др же днев ног ре да и 
же лим да бу дем пра ви чан 
пре ма сва ко ме, јер је то 
мо ја ду жност и оба ве за. 
По што ва ћу сва ког од бор ни-

ка и од бор нич ку гру пу, а то 
исто тра жим за уз врат. Мо гу 
ре ћи да Скуп шти на оп шти не 
има до бар по тен ци јал, што 
ће још ви ше до при не ти ефи-
ка сни јем ра ду скуп штин ског 
те ла. Тру ди ће мо се да 
по бољ ша мо рад струч них 
слу жби, да бу де мо пра ви 
сер вис гра ђа на. Има мо 
план и про грам и за то сам 
ов де и ми слим да ће се 
уско ро ви де ти пр ви ре зул та-
ти. Не бих се ни при хва тио 
ове функ ци је да не ми слим 
да ра дим за до бро бит гра-
ђа на шид ске оп шти не.

Ко ли ко је за Вас оба-
вља ње ове функ ци је иза-
зов, с об зи ром на то да до 

са да ни сте оба вља ли 
слич ан посао?

Ја ко је ве ли ки иза зов оба-
вља ти функ ци ју пред сед ни-
ка Скуп шти не оп шти не, 
по го то во за ме не, јер до 
са да ни сам оба вљао ту 
ду жност. Ме ђу тим, не пла-
шим се овог по сла за то што 
сви они ко ји ме по зна ју зна-
ју да сам чо век ко ји др жи 
сво ју реч, ко ји не пре за ни 
од че га и ко ји не под ле же 
ни ка квим усло вља ва њи ма. 
Јед но став но же лим да 
бу дем то што је сам, да 
пред ста вљам скуп штин ско 
те ло на нај бо љи мо гу ћи 
на чин и свим ср цем ћу се 
тру ди ти да оправ дам то 

M NOVINE :



22 10. AVGUST 2016.  M NOVINE22 10. AVGUST 2016.  M NOVINE ШИД: ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

по ве ре ње и да по бољ шам 
по сло ве прав ног ти па. Же ља 
ми је да бу де мо што екс пе-
ди тив ни ји и ефи ка сни ји и да 
бу де мо у слу жби гра ђа на. 
Они су ти ко ји су нас иза бра-
ли и то оче ку ју од нас и ми 
ће мо се тру ди ти да то по ве-
ре ње оправ да мо.

Ко ли ко је ва жна са рад ња 
свих за ко но дав них и из вр-
шних те ла и да ли ћете 
ин си сти ра ти на то ме?

Ра ди ће мо за јед но и са ра-
ђи ва ти. Има мо до бар тим 
ква ли тет них љу ди. Тре ба да 
по ка же мо сво је зна ње и сво-
ју струч ност, сво ју во љу и 
за ла га ње у на ред ном пе ри о-
ду. Не спор но је да Шид мо ра 
да иде на пред, за то је оба ве-
зна успе шна са рад ња свих 
нас и ја сам си гу ран да ће мо 
у то ме ус пе ти.

Де ша ва ло се у прет ход-
ном са зи ву, да су ви ше 
пу та сед ни це пре ки да не 
због не су гла си ца опо зи ци-
је и вла сти. Око сни цу 
ло кал ног пар ла мен та са да 
чи не ве ћин ски од бор ни ци 
вла да ју ће стран ке, ме ђу-
тим увек се мо же де си ти 
да из не ког раз ло га опо зи-
ци ја на не ки на чин оп стру-
и ше рад сед ни це. Ка ко 
ће те то спре чи ти?

То га ће увек би ти. Ја ћу 
тра жи ти од сва ког од бор ни ка 
и од бор нич ке гру пе да иза ђу 
са сво јим кон струк тив ним 
пред ло зи ма ка ко до то га не 
би до ла зи ло. Сва ки њи хов 
до бар пред лог ћу ува жи ти, а 
сва ко не до лич но по на ша ње 
ћу ка жња ва ти у скла ду са 
По слов ни ком и Ста ту том 
Оп шти не Шид. Ја ис кљу чи во 
тра жим рад и ди сци пли ну, ту 
сам ка те го ри чан и не ћу по пу-
сти ти.

М. Н.

У про сто ри ја ма Скуп шти не 
оп шти не Шид кра јем ју ла пот-
пи сан је ко а ли ци о ни спо ра зум 
из ме ђу Срп ске на пред не 
стран ке и Со ци ја ли стич ке пар-
ти је Ср би је. Овај спо ра зум за 
циљ има ефи ка сни ји ра д Скуп-
шти не у же љи за што бр жим 
оства ри ва њем за јед нич ког 
интереса, бо љег жи во та 
ме шта на оп шти не Шид. Та ко ђе 
по ред СПС-а, у ко а ли ци ју са 
Срп ском на пред ном стран ком 
ушла је и Ли га со ци јал де мо-
кра та Вој во ди не, Ли бе рал но – 
де мо крат ска пар ти ја Ср би је, уз 
по др шку са мо стал ног од бор ни-
ка Де ја на Бу ла то ви ћа.

Ко а ли ци ја

На пр вој сед ни ци но-
вог са зи ва Оп штин-
ског ве ћа Oпшти не 

Шид ко ја је одр жа на 6. 
ју на, већ ни ци су пред ло-
жи ли но ве вр ши о це ду-
жно сти ди рек то ра јав них 
пред у зе ћа. Та ко је за в.д. 
ди рек то ра ЈП за стам бе не 
услу ге и гра ђе вин ско зе-
мљи ште иза бран Алек сан-
дар Јо ва но вић, Сла ви ца 
Сре мац име но ва на је за 
ди рек то ра ЈКП „Стан дард“ 
Шид, а Мар ко Ба јић је по-
ста вљен за в.д. ди рек то ра 
ЈКП „Во до вод“ Шид. 

Пре ма ре чи ма за ме ни-
ка пред сед ни ка Оп шти не 
Шид Зо ра на Се ме но ви ћа, 
нај ва жни је тач ке днев ног 
ре да од но си ле су се на 
усва ја ње из ве шта ја о ра ду 
ме сних за јед ни ца за 2015. 
и пла но ва за 2016. го ди ну, 
као и из ве шта ји о ра ду јав-
них пред у зе ћа и уста но ва.

- Не до ста так сред ста ва је 
еви ден тан, ме сни са мо до-

при но си су у мно гим се ли-
ма уки ну ти или ни су из гла-
са ни и са мо не ко ли ко се ла 
има свој са мо до при нос. 
Оп штин ско ве ће је усво-
ји ло све њи хо ве про гра ме 
и пла но ве и тру ди ће мо се 
да свим се ли ма ко ја не ма ју 
са мо до при нос по мог не мо, 
али и оним ме сним за јед-
ни ца ма у ко ји ма је и да ље 
на сна зи са мо до при нос. 
Но ва оп штин ска власт ће 
у свим на се ље ним ме сти-
ма где са мо до при нос ни је 
из гла сан спро ве сти кам-
па њу ка ко би ме шта ни ма 
об ја сни ли за што је ва жан 
са мо до при нос и за че га 
слу жи. Ста ли смо на крај 
не на мен ском тро ше њу 
сред ста ва са мо до при но са 
и они су са да под ди рект-
ном кон тро лом бу џе та и 
во де се као из вор ни при-
ход Оп шти не. Апе лу јем на 
све гра ђа не оп шти не Шид, 
где је са мо до при нос био 
жи ла ку ца ви ца сва ког ме-

ста, уз по моћ ко јег су из вр-
ше ни ин фра струк тур ни ра-
до ви, да уко ли ко же ле да у 
свом ме сту ви де на пре дак, 
да раз ми сле о то ме, јер је 
си гур но да ће мо до кра ја 
го ди не мо ра ти рас пи са ти 
ре фе рен дум за са мо до-
при нос - ис та као је Се ме-
но вић.

Чла но ви Ве ћа до не ли су 
и за кљу чак о да ва њу са-
гла сно сти на са о бра ћај ни 
про је кат по ста вља ње тех-
нич ких сред ста ва за успо-
ра ва ње са о бра ћа ја у ци љу 
за шти те де це у са о бра ћа ју 
у Ши ду, и одо бри ли про је-
кат из ра де про јект не до ку-
мен та ци је за ин фра струк-
ту ру у ин ду стриј ској зо ни.

- Оп штин ско ве ће је по-
здра ви ло тај пред лог и 
јед но гла сно га усво ји ло и 
на дам се да ће оп штин ска 
ад ми ни стра ци ја ус пе ти да 
ис по шту је све оно што је 
пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић за дао 

ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Са мо до при но си
су по треб ни се ли ма

Но ва оп штин ска власт ће у свим на се ље ним ме сти ма где 
са мо до при нос ни је из гла сан спро ве сти кам па њу ка ко би 
ме шта ни ма об ја сни ли за што је ва жан са мо до при нос и за че га 
слу жи. Ста ли смо на крај не на мен ском тро ше њу сред ста ва 
са мо до при но са и они су са да под ди рект ном кон тро лом бу џе-
та и во де се као из вор ни при ход Оп шти не, ре као је за ме ник 
пред сед ни ка шид ске оп шти не Зо ран Се ме но вић

Зо ран Се ме но вић, Пре драг Ву ко вић и Ми ла на Мом чи ло вић Сви ло кос 
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као основ не за дат ке, а то је 
уре ђе ње ин ду стриј ске зо не 
и раз вој се ла, по др шка мла-
ди ма ко ји жи ве на се лу и за-
по шља ва ње на ших гра ђа на 
- ис та као је Се ме но вић.

Чла но ви ве ћа утвр ди-
ли су и пред лог од лу-
ке о кон со ли до ва ном 

за вр шном ра чу ну бу џе та 
оп шти не Шид за 2015. го-
ди ну.

- Ми смо уса гла си ли све 
по треб не нор ме пред ви-
ђе не за 2015. го ди ну са 
ствар ним при ли вом и при-
хо ди ма, та ко да уз екс тер-
ног ре ви зо ра ко јег смо ан-
га жо ва ли, из ра ди ли смо 
за вр шни ра чун ко ји ће нам 
омо гу ћи ти на ста вак ра да у 
оп штин ском бу џе ту као и 
про јек ци је ре ба лан са бу-
џе та за 2016. го ди ну, по што 
сред ства ко ја су пла ни ра на 
ни су у оном из но су ко ји би 
тре бао да бу де - ре као је 
Се ме но вић.

Под се ти мо, за чла но ве 
Оп штин ског ве ћа иза бра-
ни су: Дра ган Гу тић (СНС), 
Ђор ђе То мић (СНС), Да-
ли бор Ста ро влас (СНС), 
Ми та Авра мов (СНС), Ми-
ло мир Угље шић (СНС), Ми-
ле на Пет ко (СНС), Жи ван 
Илић (СПО), Цвјет ко Ра кић 
(ПУПС) и Ве ра Ци ку ша ис-
пред стран ке СДПС-а. Од 
де вет чла но ва Оп штин ског 
ве ћа, тро је је на стал ном 

ра ду и то Дра ган Гу тић, Да-
ли бор Ста ро влас и Ђор ђе 
То мић. 

На сво јој дру гој сед ни ци 
17. ју на, већ ни ци су раз-
ма тра ли 16 та ча ка днев-
ног ре да. Из ме ђу оста лих, 
раз ма тра ни су из ве шта ји 
о ра ду Оп штин ске упра ве, 
Цен тра за со ци јал ни рад за 
про шлу го ди ну, као и из ве-
шта ји о ра ду ме сних за јед-
ни ца Ер де вик, Ку ку јев ци, 
Ја ме на и Мо ло вин. 

Та ко ђе, утвр ђе ни су 
пред ло зи од лу ке о окон ча-
њу по ступ ка ли кви да ци је 
Јав ног пред у зе ћа „Спорт-
ски цен тар“ Шид у ли кви-
да ци ји, рас по де ле ли кви-
да ци о ног остат ка и од лу ке 
о очу ва њу по слов них књи га 
и до ку ме на та при вред ног 
дру штва, ко је је пре ста ло 
ли кви да ци јом. 

Ка ко је по за вр шет ку сед-
ни це на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре ис та као пред сед-

ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић, Оп штин ска упра-
ва у на ред ном пе ри о ду мо-
ра би ти ефи ка сни ја и бр жа, 
ка ко би гра ђа ни шид ске 
оп шти не би ли за до вољ ни 
пру же ним услу га ма.

- Оп штин ска упра ва мо-
ра би ти ефи ка сни ја и бр жа 
и све од лу ке ко је су на овој 
сед ни ци до не те, до не те су 
у ин те ре су гра ђа на, јер они 
мо ра ју увек да бу ду на пр-
вом ме сту. За то све мо ра 
ефи ка сни је и бр же да се 
ре ша ва, јер гра ђа ни као ни 
Шид, не ма ју ви ше вре ме на 
за че ка ње. Мо ра мо ви ше 
и бо ље да ра ди мо и те жак 
по сао нас че ка, ка ко би нам 
сви ма би ло бо ље - ис та као 
је Ву ко вић.

Чла но ви Ве ћа усво ји ли 
су и не ко ли ко зах те ва 
удру же ња за до де лу 

сред ста ва.
- То су ра зна удру же ња 

ин ва ли да и де це са смет-
ња ма у раз во ју. Они мо ра ју 
од не че га да жи ве и не ма-
ју вре ме на да че ка ју. У пи-
та њу су ли ца ко ја па те од 
ра зних бо ле сти и њи ма су 
та сред ства за њи хов оп-
ста нак ја ко бит на. На ма ће 
увек на пр вом ме сту би ти 
гра ђа ни и њи хо ви ин те ре си 
и пре ма то ме ће мо се при-
ла го ђа ва ти и та ква по ли ти-
ка ће се од са да во ди ти у 
Оп шти ни Шид - ре као је на 
кра ју Пре драг Ву ко вић.

На осно ву про гра ма ко ри-
шће ња сред ста ва бу џет ског 
Фон да за за шти ту и уна пре ђе-
ње жи вот не сре ди не за 2016. 
го ди ну, уку пан из нос пред ви-
ђен за за шти ту жи вот не сре ди-
не из но си 14.450.000 ди на ра. 
Пре ма про гра му за ко ри шће ње 
сред ста ва за уна пре ђе ње без-
бед но сти са о бра ћа ја на те ри-
то ри ји оп шти не Шид, од на пла-

те нов ча них ка зни за пре кр ша је 
у из но су од 1,2 ми ли о на ди на-
ра, пред ви ђе но је по ста вља ње 
са о бра ћај не сиг на ли за ци је, 
ку по ви на во зи ла и ра да ра за 
По ли циј ску ста ни цу у Ши ду. 
Одо брен је и зах тев Основ не 
шко ле „Фи лип Ви шњић“ из 
Мо ро ви ћа за ку по ви ну на ме-
шта ја и опре ме у учи о ни ца ма у 
Мо ро ви ћу и Ви шњи ће ву.

За шти та жи вот не сре ди не

Чла но ви Оп штин ског ве ћа

За чла но ве Оп штин ског ве ћа иза-
бра ни су: Дра ган Гу тић (СНС), Ђор-
ђе То мић (СНС), Да ли бор Ста ро влас 
(СНС), Ми та Авра мов (СНС), Ми ло-
мир Угље шић (СНС), Ми ле на Пет ко 
(СНС), Жи ван Илић (СПО), Цвјет ко 
Ра кић (ПУПС) и Ве ра Ци ку ша ис пред 
стран ке СДПС-а

СТРУЧ НА ПРАК СА

Шан са за 
осам мла дих

Оп штин ска упра ва Шид у 
са рад њи са На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње 
спро ве ла је про грам струч-
не прак се. При ли ку за 
оства ри ва ње струч не прак-
се сте кло је осам мла дих 
љу ди из шид ске оп шти не.

Про грам струч не прак се 
тра је шест ме се ци, на ме-
њен је не за по сле ним ли ци-
ма без рад ног ис ку ства у 
стру ци. Овај про грам под ра-
зу ме ва сти ца ње прак тич них 
зна ња и ве шти на за са мо-
ста лан рад.

Ови мла ди љу ди, 1. ав гу-
ста су за по че ли са ра дом, 
рас по ре ђе ни су у раз ли чи та 
оде ље ња Оп штин ске упра-
ве, и са њи ма ра де струч ни 
мен то ри.

БА ТРОВ ЦИ

Из гла сан 
са мо до при нос

На ре фе рен ду му за из гла-
са ва ње са мо до при но са ко ји је 
одр жан у Ба тров ци ма, ме шта-
ни тог се ла шид ске оп шти не 
су се ве ћи ном гла со ва из ја-
сни ли за уво ђе ње пе то го ди-
шњег ме сног са мо до при но са. 

На ре фе рен дум је од укуп-
но 265 ме шта на са пра вом 
гла са, на би ра ли ште иза шло 
155 гла са ча, од то га је 144 
гла са ча гла са ло за, 10 је би ло 
про тив, док је је дан ли стић 
био не ва же ћи. Пре ма ра ни јој 
од лу ци Скуп шти не оп шти не 
Шид, но ви пе то го ди шњи 
са мо до при нос у Ба тров ци ма 
по чео је да те че од 1. фе бру а-
ра. 

ШИД

Фе сти вал 
Еуфо ни ја

У са ли Кул тур но обра зов-
ног цен тра у Ши ду, 23. ма ја 
отво рен је тре ћи Му зич ко – 
еду ка тив ни фе сти вал „Еуфо-
ни ја“, на стао из по тре бе да се 
обо га ти кул тур ни жи вот гра-
ђа на Ши да. Фестивал је тра-
јао до 11. ју на, а ма ни фе ста-
ци ју је отво рио за ме ник пред-
сед ни ка Оп шти не Зо ран 
Се ме но вић. 
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НА РОД НА КУ ХИ ЊА У НО ВИМ ПРО СТО РИ ЈА МА

Бо љи усло ви за де ље ње 
бес плат ног обро ка 

Но ве,
опре мље не
про сто ри је 

На род не
ку хи ње уве ли ко

ће олак ша ти рад
и омо гу ћити 

бр же и
ква ли тет ни је

спре ма ње
ку ва них обро ка 

за ко ри сни ке, 
ко јих је

тре нут но 350

На род на ку хи ња у Ши ду ко ја се 
на ла зи ла у дво ри шту Оп штин-
ске упра ве, из ме ште на је у 

но ве, адап ти ра не про сто ри је Цр ве-
ног кр ста. Сред ства за ком плет ну 
са на ци ја про сто ра у Цр ве ном кр сту 
Шид пред ви ђе ног за На род ну ку хи њу, 
али и де ла про сто ри ја за рад за по-
сле них у Цр ве ном кр сту обез бе ди ла 
је ло кал на са мо у пра ва из оп штин ског 
бу џе та, док је ве ћи део нео п ход не 
опре ме за рад ку хи ње омо гу ћи ла 
Ме ђу на род на фе де ра ци ја Цр ве ног 
кр ста.

- Ра до ви на са на ци ји објек та су 
за вр ше ни. Опре му за рад ку хи ње 
нам је обез бе ди ла Ме ђу на род на 
фе де ра ци ја Цр ве ног кр ста, ко ји нам 

до на ци ју у ви ду ка за на, рад них еле-
ме на та, су до пе ре и ко мо ре уру чу ју 
због на шег ан га жо ва ња у вре ме 
ми грант ске кри зе ко ја тра је и са да, 
јер ми ми гран ти ма обез бе ђу је мо хра-
ну. Ку хи ња је опре мље на по нај ви-
шем стан дар ди ма ХА САП-а и има 
да ле ко ве ћи ка па ци тет. Ми тре нут но 
има мо 350 ко ри сни ка На род не ку хи-
ње - ис ти че се кре тар ка Цр ве ног кр ста 
Шид Ду ши ца По ле тан.

Ка ко ис ти чу у шид ском Цр ве ном 
кр сту, но ве опре мље не про сто ри је 
На род не ку хи ње, уве ли ко ће им олак-
ша ти рад и омо гу ћити бр же и ква ли-
тет ни је спре ма ње ку ва них обро ка за 
њи хо ве ко ри сни ке.

- Пу но ће нам зна чи ти. На пр вом 

ме сту би ће олак шан рад, јер но ва 
ку хи ња има и свој при руч ни ма га цин, 
с об зи ром да Цр ве ни крст не ма свој 
цен трал ни ма га цин и не ма мо где да 
ла ге ру је мо хра ну и ве ћу ко ли чи ну 
ро бе. Цр ве ни крст Ср би је у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад и со ци јал-
ну по ли ти ку обез бе ђу је нам на мир-
ни це за де вет ме се ци, док нам за 
пре о ста ла три ме се ца по др шку да је 
ло кал на са мо у пра ва, ко ја нам у том 
пе ри о ду обез бе ђу је нео п ход ну хра ну. 
Сва ка ко да ће и на шим ко ри сни ци ма 
мно го зна чи ти, а и про сто ри је су при-
ла го ђе не ка ко за по сле ни ма та ко и Ко ри сни ци На род не ку хи ње Да на Ми хај ло вић, Дра ги ца Пај ка но вић и Је ли ца Та сић

Но ве про сто ри је На род не ку хи ње у Ши ду

Се кре тар ка Цр ве ног кр ста 
Ду ши ца По ле тан
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По ред ре дов них ак тив но сти у 
Цр ве ном кр сту, за по сле ни и во лон-
те ри Цр ве ног кр ста Шид још увек су 
сва ко днев но при сут ни и у при хват-
ним цен три ма.

- Еки па Цр ве ног кр ста Шид два 
пу та днев но оби ла зи при хват ни цен-
тар и обез бе ђу је су ве обро ке, су пу и 
чај за ми гран те. Спрем ни смо да 
ре а гу је мо у сва ком мо мен ту и пру-
жи мо сву нео п ход ну по моћ – ис ти че 
Ду ши ца По ле тан. 

Сва ко днев на 
по моћ
ми гран ти ма

њи ма, због ко јих пр вен стве но На род-
на ку хи ња и ра ди - ис ти че Ду ши ца 
По ле тан.

За до вољ ни су и ко ри сни ци На род-
не ку хи ње. 

- Ко ри сник сам На род не ку хи ње 
већ осам го ди на. Ни ка да ни је би ло 
леп ше и бо ље. Ја ко сам за до вољ на, 
све је ле по, чи сто, но во и усло ви у 
ку хи њи су са да мно го бо љи не го што 
су би ли. До би ја мо ку ва не обро ке и то 
ве о ма ква ли тет не: па суљ, ку ва на 
је ла са ме сом и све је су пер. Осо бље 
је ја ко љу ба зно пре ма на ма, не ства-
ра ју се гу жве, а хра не увек има 
до вољ но чак нам да ју и ви ше не го 
што тре ба – ка же Да на Ми хај ло вић.

Да су са да мно го бо љи усло ви 
по твр ђу је и Дра ги ца Пај ка но вић.

- Оду ше вље на сам. Све је фи но, 
ле по, уред но ви ше не го што смо оче-
ки ва ли. Ја до ла зим по хра ну за мо је 
ро ђа ке и ка да сам пр ви пут до шла у 
но ву На род ну ку хи њу, би ла сам 
за пре па ште на. Ми слим да је ово што 
су ура ди ли за сва ку по хва лу – сма тра 
Дра ги ца Пај ка но вић.

Ме ђу но вим ко ри сни ци ма На род не 
ку хи ње је Је ли ца Та сић.

- Ја сам ко ри сник На род не ку хи ње 
тек не ко ли ко да на. Ду го сам раз ми-
шља ла, би ло ме је сра мо та да до ла-
зим по хра ну, али ме је ну жда на те ра-
ла. Ка да сам пр ви пут до шла, би ла 
сам из не на ђе на. Усло ви су су пер и 
са да је да ле ко бо ље не го што је би ло 
у ста рој На род ној ку хи њи ко ли ко сам 
ра ни је мо гла да ви дим. У са мом цен-
тру гра да је и ми слим да је то ве ли ка 
пред ност за ко ри сни ке. Све је чи сто, 
ле по, уред но, хра на је ја ко до бра, а 
по не кад бу де и не ки па ке тић за хи ги-
је ну што нам та ко ђе пу но зна чи. Са мо 
не ка оста не та ко и ми ко ри сни ци 
ће мо би ти за до вољ ни ји, кад нас је 
већ ну жда на те ра ла да до ла зи мо 
ов де – ис ти че Је ли ца Та сић.

Осим про сто ри је На род не ку хи ње, 
адап ти ран је и део про сто ри ја Цр ве-
ног кр ста. У објек ту се са да на ла зи и 
но ва опре мље на про стра на кан це ла-
ри ја, а све у ци љу ка ко на во де, бо љег 
и лак шег функ ци о ни са ња.

СА СТА НАК СА ПРЕД СЕД НИ ЦИ МА МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

Ре ши ти про бле ме

Као нај ве ћи про блем у го то во свим ме сним за јед ни-
ца ма, ис так нут је про блем ко ше ња зе ле них по вр ши на 
и не до ста так са мо до при но са

На са стан ку пред сед ни ка Оп шти не 
Шид Пре дра га Ву ко ви ћа са пред-
сед ни ци ма ме сних за јед ни ца, ко ји 

је одр жан 21. ју на, име но ва на су ли ца ко ја 
ће у на ред ном пе ри о ду би ти за ду же на за 
са рад њу са пред сед ни ци ма ме сних за јед-
ни ца са те ри то ри је шид ске оп шти не. 
Ђор ђе То мић име но ван је за ше фа ти ма 
са рад њу са пред сед ни ци ма ме сних за јед-
ни ца, док су ње го ви по моћ ни ци Иви ца 
Јо вић и Не бој ша Илић, ко ји ће у на ред-
ном пе ри о ду одр жа ва ти са стан ке са пред-
сед ни ци ма ме сних за јед ни ца и ре ша ва ти 
њи хо ве про бле ме. 

Том при ли ком чел ни љу ди се ла шид ске 
оп шти не, упо зна ли су ру ко вод ство 
Оп шти не са про бле ми ма са ко ји ма се 

сва ко днев но су о ча ва ју. Ка ко се мо гло 
чу ти, нај ве ћи про бле ми ти чу се са мо до-
при но са и ко му нал них рад ни ка. 

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић по ка зао је спрем ност да по мог не 
оп стан ку и раз во ју се ла у шид ској оп шти-
ни, ис ти чу ћи да је раз вој се ла у ис тој 
ме ри ва жан као и раз вој Ши да и да се 
са мо за јед нич ким на по ри ма, мо гу са чу ва-
ти мла ди на се лу.

- Ово је пр ви са ста нак са пред сед ни ци-
ма ме сних за јед ни ца и од са да ће се ти 
са стан ци ре дов но одр жа ва ти. Наш план 
је да у на ред не че ти ри го ди не се ла бу ду 
по зла ће на, јер то за слу жу ју. То су див на 
срем ска се ла са ту ри стич ким и при вред-
ним по тен ци ја ли ма, и тре ба у њих уло жи-

ти пу но тру да и ра да. Да би на пра ви ли 
не што за до бро би ти свих ста нов ни ка 
шид ске оп шти не, све мо ра да иде бр же и 
енер гич ни је - ис та као је Пре драг Ву ко вић.

А шта ће би ти пр ви ко ра ци на уна пре-
ђе њу жи во та на се ла, ис та као је но ви 
шеф ти ма за са рад њу са ме сним за јед ни-
ца ма.

- Пр ви ко рак је учи њен већ сада, ка да је 
пред сед ник Оп шти не Шид по звао пред-
сед ни ка ме сних за јед ни ца на овај за јед-
нич ки са ста нак, ка ко би их при бли жио 
се би и но вој вла сти. Као и Шид, та ко и 
сва ка ме сна за јед ни ца тре ба да има све 
усло ве за раз ви так и ми ће мо на то ме 
ра ди ти - из ја вио је шеф за са рад њу са 
ме сним за јед ни ца ма Ђор ђе То мић.

Као нај ве ћи про блем у го то во свим 
ме сним за јед ни ца ма, ис так нут је про блем 
ко ше ња зе ле них по вр ши на.

- Ми ће мо се по тру ди ти у до го во ру са 
пред сед ни ци ма ме сних за јед ни ца да 
ра ди мо све оно што је по пла ну и про гра-
му, а оно што је ван ред но, ра ди ће мо у 
за ви сно сти од рас по ло жи вих сред ста ва. 
Тру ди ће мо се да по ко си мо све јав не 
по вр ши не и за до во љи мо све њи хо ве зах-
те ве - из ја ви ла је ди рек тор ка ЈКП „Стан-
дард“ Сла ви ца Сре мац.

Ови са стан ци ће се и у на ред ном пе ри-
о ду, на обо стра но за до вољ ство, одр жа ва-
ти ре дов но, а све у ци љу ефи ка сни јег 
ре ша ва ња про бле ма ста нов ни ка шид ских 
се ла. М. Н.

Ђор ђе То мић, Пре драг Ву ко вић, Иви ца Јо вић и Не бој ша Илић

Пред сед ни ци ме сних за јед ни ца
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КУ КУ ЈЕВ ЦИ 

Шко ли ца 
жи во та

Пред став ни ца Фон да ци је 
„Но вак Ђо ко вић“ Го ра на 
Џу џа Ја ко вље вић, пред-
ставници Оп шти не Шид и 
ди рек то ри ца Пред школ ске 
уста но ве „Је ли ца Ста ни ву ко-
вић Ши ља“ Ја сми на Вар га 
пот пи са ли су 14. апри ла уго-
вор о уре ђе њу вр ти ћа у Ку ку-
јев ци ма. 

Фон да ци ја про сла вље ног 
те ни се ра уло жи ла је око 
4.754.000 ди на ра у адап та-
ци ју учи о ни ца под руч ног 
оде ље ња Основ не шко ле 
„Бран ко Ра ди че вић“ у Ку ку-
јев ци ма, за по тре бе вр ти ћа.

- На ма је из у зет но за до-
вољ ство што је Фон да ци ја 
Но ва ка Ђо ко ви ћа до ни ра ла 
сред ства за Пред школ ску 
уста но ву „Је ли ца Ста ни ву ко-
вић Ши ља“, за хва љу ју ћи 
ко јим ће се омо гу ћи ти отва-
ра ње још јед ног оде ље ња 
пред школ ске уста но ве. 
По ред де вет оп шти на и гра-
до ва, дра го нам је што је 
ода бран и Шид - ис та кли су 
пред став ни ци шид ске 
оп шти не.

Ка ко ис ти чу из Фон да ци је 
„Но вак Ђо ко вић“, овим про-
јек ти ма по ку ша ва се по мо ћи 
оп шти на ма ко је има ју ве о ма 
ма ли об у хват де це пред-
школ ским про гра мом.

- Же ли мо и да по бољ ша мо 
ком пе тен ци је вас пи та ча ко ји 
ра де са де цом, да би про гра-
ми ко је они спро во де би ли 
што ква ли тет ни ји. Ви ше од 
по ло ви не тих сред ста ва 
би ће ис ко ри шће но у по бољ-
ша ње усло ва у учи о ни ца ма у 
ко ји ма ће бо ра ви ти де ца од 
три до пет го ди на, али и 
пред школ ска гру па, као и за 
ку по ви ну но вог на ме шта ја, а 
око два ми ли о на ди на ра 
би ће обез бе ђе но за по бољ-
ша ње ком пе тен ци је вас пи та-
ча - ис та кла је Го ра на Џу џа 
Ја ко вље вић.

Про је кат „Шко ли ца жи во-
та, за јед но за де тињ ство“ 
ре а ли зу је се за јед но са Цен-
тром за ин тер ак тив ну пе да-
го ги ју. 

Адап та ци ја је за вр ше на, а 
ка ко ис ти чу из Ме сне за јед-
ни це Ку ку јев ци оче ку је се да 
уско ро про сто ри је до би ју 
упо треб ну до зво лу, ка ко би 
Шко ли ца жи во та по че ла са 
ра дом.

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, со ци јал на и бо-
рач ка пи та ња Не над Ива ни ше вић 

по се тио је 18. ма ја Оп шти ну Шид и раз-
го ва рао са пред сед ни ком Оп шти не Пре-
дра гом Ву ко ви ћем.

Ка ко је том при ли ком ре че но, по се та 
др жав ног се кре та ра Оп шти ни Шид пред-
ста вља пре све га по др шку но во и ме но-
ва ном пред сед ни ку Оп шти не, као и из-
ра жа ва ње во ље Вла де Ср би је да бри не 
о сво јим оп шти на ма и гра ђа ни ма. То ком 
по се те, Ива ни ше вић је раз го ва рао са 
но вим ру ко вод ством о мо гућ но сти ма да 
Шид ак тив но уче ству је на европ ским про-
гра ми ма ИЗИ, ко је во ди Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, со ци јал на и бо рач ка 
пи та ња.

- До го во ри ли смо се да пред став ни ци 
Оп шти не Шид по се те на ше Ми ни стар-
ство ка ко би на пра ви ли је дан за јед нич-
ки тим и при пре ми ли што је мо гу ће ви ше 
про је ка та. Про грам об у хва та укуп но 920 
ми ли о на евра пред ви ђе них за три го ди не 
и ис кљу чи во од ак тив но сти ло кал них са-
мо у пра ва и оста лих ор га ни за ци ја, за ви си 
ко ли ко ће нов ца да се до не се у Ср би ју. 
Циљ на шег ми ни стар ства и ми ни стра је 
да што ве ћи из нос сред ста ва до ђе у Ср-
би ју и иде ја је да се по мог не сва кој ло кал-
ној са мо у пра ви кроз за јед нич ке кон кур се 
и кроз европ ске фон до ве. Раз го ва ра ли 
смо и о свим оста лим аспек ти ма са рад-
ње ко ја мо же да се ре а ли зу је ка ко кроз 
На ци о нал ну слу жбу за за по шља ва ње, 
та ко и кроз дру ге про јек те. Ми слим да ово 

пред ста вља је дан од ли чан по че так бу ду-
ће са рад ње ко ја ће сва ка ко ре зул ти ра ти 
бо љем жи во ту гра ђа на шид ске оп шти не 
- ис та као је Ива ни ше вић.

С об зи ром да је ово пр ва зва нич на по-
се та пред став ни ка Вла де Ср би је Оп шти-
ни Шид на кон име но ва ња но вог пред сед-
ни ка Оп шти не, ова по се та пред ста вља 
пре ма ре чи ма но вог ру ко вод ства, пр ви 
ко рак ка ства ра њу бо љих усло ва жи во та 
гра ђа на шид ске оп шти не.

- Сва ка ко да је ова по се та из у зет но зна-
чај на за Оп шти ну Шид. Др жав ни се кре тар 
се упо знао са про бле ми ма на ше оп шти-
не и ме ни је дра го што мо гу да ка жем да 
је ово са мо пр ви сте пе ник да Шид кре не 
на пред. То мо же мо учи ни ти ис кљу чи во 
сва ко днев ним кон так ти ма са ре пу блич-
ким ин сти ту ци ја ма што ће мо чи ни ти и 
убу ду ће. Ови про јек ти ће зна чи ти мно го и 
за на ше ин сти ту ци је, али и са ме гра ђа не, 
јер Шид мо ра кре ну ти на пред. Ова кве по-
се те ће упра во до ве сти до то га - из ја вио 
је Ву ко вић.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња за јед но са 
Ми ни стар ством фи нан си ја ус пе ло је да 
до не се уред бу о на мен ским тран сфе ри-
ма ко је ће зна чај но по бољ ша ти усло ве 
на по љу со ци јал не за шти те. Пре ко три 
ми ли о на ди на ра за ове на ме не, до би ла 
је Оп шти на Шид за ову го ди ну, а пре ма 
ре чи ма др жав ног се кре та ра у пла ну је да 
се та сред ства по ве ћа ју у на ред ним го ди-
на ма.

М. Н.

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР НЕ НАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ У ШИ ДУ

За јед нич ки про јек ти 
Оп шти не и Вла де

Са ста нак у ка би не ту пред сед ни ка Оп шти не Шид

Пројекат „Укључи се: јавно информисање и локална самоуправа у служби грађана“ је суфинансиран од стране Општине Шид.

Ива ни ше вић је раз го ва рао са но вим ру ко вод ством о мо-
гућ но сти ма да Шид ак тив но уче ству је на европ ским про гра-
ми ма ИЗИ
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ОВАН: На ла зи те се у 
по ма ло нео бич ној 
по слов ној си ту а ци ји. 
Има те ути сак да не ко 

од са рад ни ка кон тро ли ше ваш 
на чин ра да, али ва ма из не по зна-
тих раз ло га. Мно га пи та ња ко ја 
има те, за са да оста ју без за до во-
ља ва ју ћег од го во ра. Не мој те 
до зво ли ти да у ва ма пре о вла да ва 
сум ња пре ма во ље ној осо би или 
не рас по ло же ње. По треб на вам је 
по зи тив на ори јен та ци ја ка ко би сте 
пре ва зи шли тре нут ну не си гур ност. 

БИК: Ва ша ин спи ра ци-
ја и кре а тив но рас по-
ло же ње де лу ју под сти-
цај но на око ли ну. 

Им по ну је вам са зна ње, да вас 
са рад ни ци пред ста вља ју као вр ло 
успе шну или не сва ки да шњу осо бу. 
Ва жно је да се оства ри те оства ри-
те на раз ли чи тим по љи ма. У од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма све сно ко ри-
сти те сво је за вод нич ке ма ни ре у 
од но су на бли ску осо бу. Под сти чи-
те код се бе емо тив ну ин спи ра ци ју. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Од ла же-
те сво је оба ве зе у 
на ди да чи ни те зна ча-
јан усту пак. Ипак, 

од ре ђе на услу га ко ју чи ни те не 
пред ста вља до бро ре ше ње. Схва-
ти ће те да вам не ко на ме ће те же 
кри те ри ју ме од оних ко је до би ја ју 
ва ши са рад ни ци. На ла зи те се у 
ста њу емо тив ног ис ку ше ња, због 
по ти сну те не си гур но сти и ми мо 
сво је во ље при ста је те на ком про-
ми сно ре ше ње ко је пред ла же бли-
ска осо ба. 

РАК: Успе шно пред ви-
ђа те не чи је по слов не 
по те зе и уме те да 
на мет не те сво је 

ми шље ње. На сре ћу, око ли на 
по шту је ваш успех и уло гу у за јед-
нич кој ак ци ји. Обра ти те па жњу на 
ко ри сне ин фор ма ци је ко је сти жу 
са раз ли чи тих стра на. При у шти те 
се би не ку оми ље ну за ба ву у ко рист 
бли ских при ја те ља, ка ко би сте још 
ви ше ужи ва ли у кру гу оних ко ји су 
вам дра ги. 

ЛАВ: Ве ру је те у сво је 
по слов не ви зи је, али 
по не кад је те шко 
по кре ну ти по чет но 

ин те ре со ва ња и ства ра лач ки 
ри там ме ђу са рад ни ци ма. Има те 
ути сак да се све  сво ди на прин цип 
узи ма ња и да ва ња, али не и на 
ва ше за до вољ ство. Чи ни вам се 
ка ко се на ла зи те у фа зи но стал гич-
ног рас по ло же ња, мо гу ће је да вам 
не до ста је не чи је при су ство и емо-
тив на па жња. 

ДЕ ВИ ЦА: Уме сто да 
дру ги ма ве ли ко ду шно 
ну ди те сво ју по моћ, 
обра ти те па жњу на 

сво је про бле ме и за тра жи те не чи ју 
по др шку. Ва жно је да из ми ри те 
не ке фи нан сиј ске ра чу не или оба-
ве зе ко је има те пре ма бли ским 
са рад ни ци ма. Ва ше ре чи не зву че 
до вољ но искре но пред во ље ном 
осо бом. Ка да си ту а ци ја не иде у 
оном прав цу ко ји оче ку је те, пре те-
ру је те са но вим из ли вом .

ВА ГА: Пре те ра на 
ам би ци о зност или 
не скром ност у про це-
ни лич них мо гућ но сти 

узро ку је раз ли чи те не спо ра зу ме у 
кру гу са рад ни ка. Не по треб но се 
за пе тља ва те у не ке но ве по слов-
не си ту а ци је ко је вас до дат но оба-
ве зу ју пред са рад ни ци ма. Де лу је-
те уз не ми ре но, не успе ва те да 
оства ри те сво је емо тив не пла но-
ве на на чин на ко ји сте то за ми-
сли ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Мо гу ће је 
да но ве оба ве зе до жи-
вља ва те, као ве ли ки 
те рет или све сну 

не прав ду ко ју вам на ме ће бли жа 
око ли на. Ком плет ну си ту а ци ју на 
по слов ној сце ни тре ба да ана ли зи-
ра те са од ре ђе не дис тан це. Ве о ма 
сте осе тљи ви. Те же не го обич но 
раз ли ку је те исти ну или сво је 
су бјек тив не же ље у од но су на 
ре ал не мо гућ но сти ко је вам сто је 
на рас по ла га њу. 

СТРЕ ЛАЦ: По слов но 
– фи нан сиј ски до би так 
ко ји оче ку је те из не на-
да од ла зи у не чи је 

ру ке, без об зи ра на ту си ту а ци ју 
са чу вај те при себ ност ду ха. Уме-
сто да ту гу је те за про пу ште ном 
при ли ком по тра жи те сво ју до бит-
нич ку ком би на ци ју, али на не кој 
дру гој стра ни. При кри ва њем исти-
не пред во ље ном осо бом под сти-
че те сво ју не си гур ност. Има те 
до бре на ме ре али то ни је до вољ-
но.

ЈА РАЦ: Де лу је те 
са мо у ве ре но и енер-
гич но. Ваш стил из ра-
жа ва ња око ли на ту ма-

чи на раз ли чи те на чи не, али ви не 
од у ста је те од сво јих ци ље ва. 
Ве ру је те да се на ла зи те на ко рак 
до не ког зна чај ног успе ха. Има те 
на ме ру да осво ји те не чи ју на кло-
ност, али по ка за ће се да то чи ни те 
на по гре шан на чин или са ве ли-
ком до зом пре те ри ва ња. За ста ни-
те за тре ну так и успо ри те свој 
убр за ни ри там.

ВО ДО ЛИ ЈА: Де лу је те 
сна ла жљи во пред 
са рад ни ци ма, али има-
те лош пред о се ћај. Не 

же ли те да вас не ко до ве де у 
не при јат ну си ту а ци ју и не при ча те 
пре ви ше о сво јим на ме ра ма. Пред-
ност да је те прак тич ним аспек ти ма 
у по сло ва њу. Парт нер тре нут но 
не ма пре ви ше раз у ме ва ња за 
ва ша об ја шње ња или за но ве из го-
во ре. Не мој те за не ма ри ти не чи је 
по тре бе. 

РИ БЕ:  Има те до бру 
во љу и пре у зи ма те 
од го вор ност за крај њи 
ис ход у по слов ним 

пре го во ри ма. Без об зи ра на ва шу 
сна ла жљи вост, не мо же те да кон-
тро ли ше те низ до га ђа ја на по слов-
ној сце ни и сво је са рад ни ке. При-
хва ти те ми шље ње ве ћи не. 
По треб но је да бо ље раз у ме те 
не чи ју емо тив ну сла бост или тре-
нут ну не моћ да од го во ри на ва ше 
зах те ве.

VREMEPLOV
10. ав густ

1675. По на ло гу кра ља Чар лса 
II, по ло жен је ка мен те ме љац 
Кра љев ске оп сер ва то ри је у 
ју жном лон дон ском пред гра ђу 
Гри нич. За да так оп сер ва то ри је 
био је да из у ча ва њем по ло жа ја 
зве зда по ма же на ви га ци ји. 
Пр ви кра љев ски астро ном био 
је Џон Флем стид. 

11. ав густ
1456. Умро угар ски вој ско во ђа 
Ја нош Ху ња ди. Као ер дељ ски 
вој во да успе шно ра то вао про-
тив Ту ра ка, а 1456. до при нео 
раз би ја њу тур ске оп са де Бе о-
гра да. Не по сред но по том умро 
од ку ге, у Зе му ну. У срп ским 
на род ним пе сма ма по ми ње се 
као Си би ња нин Јан ко.

12. ав густ
1914. По че ла Цер ска бит ка, 
за вр ше на 20. ав гу ста по бе дом 
срп ске над аустро у гар ском вој-
ском. То је би ла пр ва срп ска и 
пр ва са ве знич ка по бе да у 
Пр вом свет ском ра ту. 
2000. У Ба рен цо вом мо ру 
по то ну ла ру ска ну кле ар на под-
мор ни ца „Курск“, по сле две 
екс пло зи је узро ко ва не ква ром. 
По ги ну ло свих 118 чла но ва 
по са де.

13. ав густ
1923. Му ста фа Ке мал Ата турк 
по стао пр ви пред сед ник Тур-
ске. То ком вла да ви не, до смр-
ти, 1938, спро вео ра ди кал не 
ре фор ме у зе мљи, при бли жив-
ши Тур ску Евро пи. 
1961. По че ла из град ња Бер-
лин ског зи да.

14. ав густ
1457. Гу тен бер го ва штам па ри-
ја у Мајн цу из да ла је пр ву 
штам па ну књи гу у бо ји. „Мајн-
ци шки псал тир“ био је штам-
пан у цр ве ној и цр ној бо ји. 
1945. Ја пан је при хва тио са ве-
знич ке зах те ве за без у слов ну 
ка пи ту ла ци ју, чи ме је окон чан 
Дру ги свет ски рат. Ка пи ту ла ци-
ја је пот пи са на 2. сеп тем бра на 
аме рич ком бој ном бро ду 
„Ми су ри“ у То киј ском за ли ву. 

15. ав густ
1914. Про ла ском бро да „Ан-
кон“ отво рен Па нам ски ка нал, 
про коп дуг 81,6 ки ло ме та ра, 
ко ји у нај у жем де лу сред ње 
Аме ри ке спа ја Атлант ски и 
Ти хи оке ан. Ка нал је зва нич но 
отво рен тек у ју лу 1920.
1965. Кон церт Битлса у Њу јор-
ку оку пио 55.600 љу ди, чи ме је 
по ста вљен свет ски ре корд у 
бро ју по се ти ла ца и за ра ди на 
поп кон цер ту. 

16. ав густ
1958. Ро ђе на аме рич ка пе ва-
чи ца и глу ми ца Ма до на Лу из 
Ве ро ни ка Чи ко не, по зна та као 
Ма до на. 
1977. У Мем фи су у 42. го ди ни 
умро аме рич ки му зи чар Ел вис 
Арон При сли, „краљ ро ка“. 
Про дао ви ше од 150 ми ли о на 
пло ча и играо у два де се так 
фил мо ва. 

HOROSKOP

Сре да, 10. ав густ (28. јул)
Све ти апо сто ли и ђа ко ни Ни ка-
нор, Про хор, Ти мон и Пар мен

Че твр так, 11. ав густ (29. јул)
Све ти му че ник Ка ли ник; Све та 
му че ни ца Се ра фи ма

Пе так, 12. ав густ (30. јул)
Пре по доб на ма ти Ан ге ли на 
Срп ска

Су бо та, 13. ав густ (31. јул)
Св. му че ник Ев до ким; Св. му че-
ни ца Ју ли та (Го спо јин ске по кла-
де)

Не де ља, 14. (1) ав густ
Из но ше ње Ча сног кр ста – Св. 
муч. Ма ка ве ји (Поч. по ста)

По не де љак, 15. (2) ав густ
Пре нос мо шти ју пр во му че ни ка 
и ар хи ђа ко на Сте фа на

Уто рак, 16. (3) ав густ
Пре по доб ни Иса ки је, Дал мат и 
Фа уст

Crkveni
kalendar

• Ср би же ле да жи ве у 
јед ној др жа ви. Швед-
ској, ре ци мо.
• Сан сва ке пар ти је је да 
бу де мај сто ри ца.
• У пра ву сте, ма да би 
ло гич ни је би ло да сте у 
за тво ру.

Крем чор ба
од кар фи о ла 

Са стој ци: 1 ма ња гла ви ца 
кар фи о ла, 2 че на бе лог лу ка, 1 
гла ви ца цр ног лу ка,  100 г пу те-
ра, 1 коц ка за су пу од по вр ћа, 2 
дл па вла ке за ку ва ње, 30 г пар-
ме за на, 50 г бру ске та, ме ша ви на 
за чи на.

При пре ма: Кар фи ол очи сти ти 
и ис ки да ти на цве то ве, а за тим га 
оба ри ти у сла ној во ди. Про це ди ти 
га од су ви шне теч но сти, а су пу у 
ко јој се ку вао са чу ва ти. Цр ни и 
бе ли лук сит но исец ка ти и про пр-
жи ти на пу те ру. На ста ви ти са дин-
ста њем до ли ва ју ћи по ма ло во де 
док лук не омек ша. Сје ди ни ти 
оба ре ни кар фи ол, дин ста ни лук и 
ма ло су пе од кар фи о ла те из мик-
са ти. На кон то га до би је ну ка шу 
сје ди ни ти са пре о ста лом су пом 
од кар фи о ла, до да ти коц ку од 
по вр ћа, па вла ку за ку ва ње, пар-
ме зан и за чи не по уку су па про ку-
ва ти. Го то ву чор бу пред слу же ње 
по су ти бру ске ти ма.
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋА

УИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Пу то ва ли су у За греб да про да ју 
бра ва. Пу то ва ли су не кр ште ним 
ср(иј)ем ско-сла вон ским ај зли ба-

ном из ле пе Ру ме, ко ји је пур гер ску 
пи ја цу ис под Кап то ла хра нио фло ром и 
фа у ном, цр ним и бе лим ал ко хо лом; 
пу то ва ли су Ак сен ти је Стој шић, срем-
ски Ка за но ва, бо ем и ки цош, вла сник 
екс трем но круп не је сти ве жи во ти ње 
бе ле као снег (сви њу су за ту при ли ку 
оку па ли са пу ном од свињ ских уши ју), и 
ње гов пај таш, су сед и ка фан ски ис пи-
сник Ми лан ко Ми ле тин, оба из Ога ра у 
до њем, свињ ском Сре му. И ка ко су у 
цик руј не зо ре, пре вен тив но на цвр ца ни 
елик си ром од шљи ва, по шли из се ла 
глав ним шо ром под на кри вље ним 
ме се цом, с џи нов ским, оку па ним, 
бе лим не рас том ко јем се пи са ло цр но 
(за то је све вре ме гун ђао с ло шим 
пред о се ћа јем у гр лу), та ко се у кру гу 
њи хо вих по ро ди ца зна ло, али ка кве 
вај де од то га што се зна ло, да то је се-
ње пу то ва ње у За греб, као ни не ки 
ра ни ји свињ ски тран спор ти у ко ји ма су 
уче ство ва ла ова два до ња Срем ца – а 
кру жи при ча ка ко је Ака сен ти је јед ном 
“спи са као” у За гре бу ше зде сет уто вље-
них сви ња – не ће и не мо же ни овог 
пу та да иза ђе на до бро. Та ко је и би ло!

Тре ћег да на от ка ко су от пу то ва ли у 
бе ли За греб град, сти же оче ки-
ва на те ле граф ска де пе ша по ро-
ди ца ма Стој шић и Ми ле тин у 
Огар, да им се, бе ћа ри ма, хит но 
по ша ље но вац под Кап тол, 
не ма ју ни за во зне кар те. Бра ва 
су про да ли, ње му се у За гре бу 
гу би сва ки траг. Али траг се 
из гу био и нов цу ко ји су до би ли 
за џи нов ског не ра ста. Па, ди је? 
Па, спи ска ли га... Два да на и 
две но ћи срем ски сви ња ри има-
ли су “те ра ње” по за гре бач ким 
бир ти ја ма и кур ви нар ни ца ма, 
ча шћа ва ли су там бу ра ше у Ста-
ром гра ду и пи ли ви но из шти-
кли, љу би ли су про фе си о нал не 
го спо ђи це у сви ле ним ком би не-
зо ни ма, с цр ним жи по ни ма и 
цр ве ним под ве зи ца ма, гу жва ли 
су кре ве те с ја сту чи ћи ма од 
цр ве ног пли ша, “те ра ли су 
ке ра”, ди вља ли и ор ги ја ли по 
За гре бу, све док, при ча ли су 
по сле по Ога ру, ни су оста ли без 
пре би је не па ре... Ка ко са да 
на зад у Огар?

“У За гре бу су оста ли шворц. 

Вра ти ли су се во зом тек ка да су им из 
Ога ра сти гле па ре. Не ка да су Срем ци 
би ли ле по вас пи тан свет, ко ји се ни је 
швер цо вао ни у не кр ште ним, а ка мо ли 
у кр ште ним во зо ви ма!” уз вра тио ми је 
анег дот ски су во ња ви пе де се то го ди-
шњак ду бо ких, пла ви ча стих очи ју и 
рет ко жи ла вих ру ку, од луч но пре кр-
ште них пре ко рав ног тр бу ха: Ми лан 
Алек сић, не ћак Ак сен ти јев, по то мак и 
љу би мац јед ног из пле ја де по след њих 
ве ли ких бо е ма и ки цо ша ста ре срем-
ске ка фан ске шко ле.

“Коц ка му је би ла ве ли ка страст. 
Стра о та је во лео коц ку. Коц ку и же не! 
У Ру ми, на Бре гу, пре ко пу та ва ша ри-
шта, по сто ји и да нас ка фа на ’Злат но 
бу ре’; ту је Ак сен ти је до ла зио из Ога ра 
да се коц ка. На рум ском ва ша ри шту, 
где се тр го ва ло сто ком, увек је би ло 
па ра, коц ка ра и же на. Ме ни се по вре-
ме но ис по ве дао. ’Про дам ја’, ка же, 
’пше ни цу на рум ском ва ша ру и, уме-
сто да одем ку ћи, ува ти ме дру штво и 
це ле но ћи сам коц као у ’Злат ном бу ре-
ту’. Пред зо ру, опи пам џе по ве, пра зни, 
не ма па ра!...’ Све је те но ћи из гу био на 
коц ки. По зна вао је га зду ка фа не, био 
је ста ра му ште ри ја на Бре гу, и овај му 
је по ну дио бес пла тан пре воз: ’Го спон 
Ак сен ти је, до би ће те ко чи ја ша и ко ла 

да вас од ве зе ку ћи... Да ле ко је Огар!’ 
Ни је тео ни да чу је.”

“Ка ко се вра тио?”
“Пе шке.”
“Па то је за пе ша ка при лич но да ле-

ко.”
“Да ле ко.”
“Са мо ка жња ва ње на за гу ље ни сре-

мач ки на чин?”
“Пра ње са ве сти. Млад, бе сан и пуст, 

а из имућ не сре мач ке ку ће, коц као се 
и ина тио са жи во том! ’И он да сам’, 
при чао ми је Ак сен ти је, ’пра зних џе по-
ва, за пу цао пе шке са Бре га из Ру ме, 
нај пре за Бу ђа нов це, па пре ко Бре ста-
ча, рав но у Огар, ци пел цу гом кроз 
њи ве...’ Сти гао је ку ћи у не ко до ба 
да на, мр тав умо ран. Уву као се у авли-
ју, иза ле ђа ро ди те ља, ко ји су баш 
та да уто ва ра ли ђу бре, ушу њао се у 
ку ћу под ви је ног ре па и ле гао у кре вет 
у стра жњој со би...”

Би о гра фи ја Ак сен ти ја Стој ши ћа из 
Ога ра по чи ње од ње го вих ро ди те ља 
Цве је и Ста не (ма ти му је ро дом из 
Го лу би на ца), имућ не фа ми ли је (по 
Цве ји ној кр вој сли ци), пре ма јед ној 
вер зи ји по ре клом из Ма чве, пре ма 
дру гој из Ли ке. Ди на сти ја Стој шић 
жи ве ла је у јед ној од нај о ри ги нал ни јих 
(нај ста ри јих, нај леп ших) ку ћа у Сре му, 

у Ак сен ти је вим ку ћер ку, ка ко јој 
те па ју, а ја је пре кр стио у Шек
спи ро ву ку ћу, ка да сам 2006. 
го ди не пр ви пут пре ко ра чио њен 
праг и чуо при чу Ми ла на Алек си-
ћа о уни вер зи тет ском про фе со ру 
из Бе о гра да ко ји му је от крио јед-
ну гра ди тељ ску ми сте ри ју. Жи ве-
ли су у ку ћи као у раз глед ни ци, 
ко ја је у сво је вре ме, а из гра ђе на 
је у дру гој по ло ви ни 18. ве ка, 
из гле да ла као ма ли дво рац из 
бај ке; жи ве ли су у ку ћи на те ме-
љи ма од хра сто вих бал ва на, 
ме ђу зи до ви ма од пру ћа и бла та, 
под дво слив ним кро вом по кри ве-
ним ла ти ца ма цре па; жи ве ли су у 
ку ћи са др ве ним улич ним за ба-
том у ма што ви тој об ра ди и с 
гр бом ме ђу ро го ви ма, у тро дел-
ној ку ћи с тре мом, осло ње ним на 
обле, ма сив не сту бо ве, с ку хи-
њом и ог њи штем, ве ри га ма и 
ждре лом дим ња ка про бу ра же-
ним кроз тр бух ку ће (и с ро ди ним 
гне здом на дим ња ку), окру же ни 
ве ли ким по се дом, зи да ним шта-
ла ма, ко то ба ња ма. Сви ње и ов це 

Ка за но ва из “Шек спи ро ве ку ће” 

Ми лан Алек сић: “Де да-ујак
је во лео же не, ка фа ну и коц ку.”

Ф
о т

о:
 С

. Ш
у ш

њ
е в

ић



2910. AVGUST 2016.  M NOVINE

*Ова књига штампана је поводом 15 година МНОВИНА

др жа ли су и на сло бод ној ис па ши. 
Ка да је Срем бу ђа вио у стра ћа ра ма, 
чер пи ћа ра ма и зе му ни ца ма по кри ве-
ним тр ском и ро го зом, Стој ши ћи, Цве ја 
и Ста на, и њи хо ва де ца Ак сен ти је и 
Ми ле на, жи ве ли у ха лу ци нант ној ку ћи 
са гра ди тељ ским ре ше њи ма оли че-
ним у сна жној и ми сте ри о зно из вед ној 
кон струк ци ји, ко ју је по ме ну ти струч-
њак, сво јим про ра чу ни ма, до вео у ве зу 
са ку ћом Ви ље ма Шек спи ра (1564–
1616) у ен гле ској ва ро ши ци Страт фор-
ду на Еј во ну.

Ак сен ти је Стој шић до био је у тој 
ку ћи, с пр вом же ном, ћер ке 
Ан ђел ку и Ми ло ви ну (обе уда те 

на Па ли ћу), али, не ста лан, пуст и 
не ба жда рен, ка кав је био овај стра-
сник, фа на тич ни по што ва лац сук њи и 
ве се љак ста ре сре мач ке шко ле, убр зо 
се раз вео од мај ке сво је де це и до вео 
у Огар – За гор ку, же ну из До бри на ца, 
брач ну бро до лом ни цу (ћер ка јој бе ше 
уда та не где на Фру шкој го ри).

“За гор ка је би ла као ство ре на за мог 
уја ка Ак сен ти ја”, при ча ла ми је Дра ги-
ца Алек сић (1929), Ми ла но ва ма ти, 
ћер ка Ми ле не, ро ђе не се стре Ак сен-
ти ја Стој ши ћа (Ми ле на се уда ла у 
Обреж и ро ди ла Дра ги цу, Ве ри цу, 
Је ли цу, Ни ко лу и Слав ка). “Би ла је 
ве се ле и дру же љу би ве при ро де, же на 
змај, па је на уја ко ву кр сну сла ву све-
тог Јо ва на зна ла и да за пе ва, за пле-
ше. Ујак је био спо со бан чо век, же но-
љу бац; лу до вао је за сво је па ре, би ли 
су бо га ти. Али, мно го су њих дво је 
ан гло ва ли, во ле ли су пи ће и ве се ље, и 
вре ме ном су про па ли. Ја сам се из те 
ку ће уда ла у Обреж, али ка да је осам-
де се те го ди не За гор ка умр ла, ујак је 
по то нуо. Је дан дан пао је пи јан под 
ви шњом. Ви дио је и сам да ви ше ни је 
у ста њу да се бри не о се би. И по сле 
тог па да до шао је код ме не са пред ло-
гом да га дво рим. Мо ли ла ме је и 
ње го ва ста ри ја ћер ка: ’ Дра га, па зи на 
ње га... При ми ће у ку ћу не ке ту ђи не, па 
ће га још и отро ва ти...’ И дво ри ла сам 
га по след њих пет го ди на жи во та, до 
осам де сет пе те, ка да је умро... Пио је 
као смук! Јој, му чи ла сам се с њи ме. 
Оде ту код јед ног ка фе џи је, на тре ска 
се ра ки је, па но ћу на ули ци пад не, 
пи јан. Он да до тр че по ме не. ’Дра га, 
де да Ак сен ти је за гла вио у јен де ку!’”

“Ка ко је умро?”

“Не ка вам ис при ча Ми лан.”
“Умро је пред мо јим очи ма на том 

ото ма ну иза ва ших ле ђа. При ме тио 
сам да се чуд но по на ша. Био је ус пла-
хи рен. Ле жао је с гла вом на ја сту ку и 
сва ки час је кри вио врат, гле дао у 
ћо шко ве – но сио је на о ча ре ве ли ке 
ди оп три је – ста вљао ла кат под гла ву, 
пи љио за ми шље но у пла фон. Окре тао 
му се у гла ви це ли ње гов жи вот. Кад, 
од је да ред, чу јем га: ’Ми ћо мој, не мој 
да се коц каш, ја сам се це лог ве ка коц-
ко, ју рио и во лио же не... Не мој да се 
ло лиш и бе ћа риш...’ Не мој ово, не мој 
оно... Ни ка да из ње го вих уста ни шта 
слич но ни сам чуо. ’Оће мо ја и ти ићи у 
Ириг?’ пи та. – А за што, де да? – ’Да 
пла тим јед ној ко но ба ри ци не ки ра чун.’ 
– Па, ре ко, кад си ти био у Ири гу, за бо-
га? – ’Дав но.’ Ис по ста ви ло се да је у 
Ири гу бан чио, пи тај бо га кад, још у 
мла до сти; оти шао је из ка фа не и ни је 
пла тио ра чун. За пео је да га од ве зем у 
Ириг да пла ти тај ра чун. Пред о се ћао је 
да су му по след њи мо мен ти. Ла га но се 

га сио пред мо јим очи ма. Он да је про-
мр мљао жен ско име, при ме тио сам да 
ви ше ни је свој и да бун ца...”

“Жен ско име? – Име јед не од ње го-
вих же на?”

“Не, не. Ни сам ни знао: де да-ујак је 
имао из пр вог бра ка ћер ки цу Је ле ну, 
умр ла је још као бе ба; то де те је ње му 
из гле да це лог жи во та из ла зи ло на очи. 
Ку па ли су бе бу, чи о да јој се за бо ла у 
те ме, убр зо је умр ла. По сле сам 
са знао да је Ак сен ти је че сто спо ми-
њао то де те шце. Пред смрт је са мо ту 
ћер ки цу спо ми њао. Тај дан је про шао, 
а из ју тра зо ве ме отац, де ди ни је 
до бро. Од вео сам га до кло зе та, ко ле-
на су му кле ца ла, а до та да је сам 
од ла зио у кло зет. По ло жио сам га на 
ото ман. Окре нуо је гла ву пре ма зи ду, 
чуо сам из дах, те ло му је за дрх та ло и 
го то во. Умро.”

Из гле да да сва ки му шка рац има 
не ку “Је ле ну, же ну ко је не ма”, па и 
Ка за но ва.

(2008)

Ку ћа Ак сен ти ја Стој ши ћа у Ога ру
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Престолонаследник Александар Ка
рађорђевићињеговасупругаприн
цезаКатаринапосетилисупрошлог

петка,5.августаРумуиСремскуМитро
вици, гдесуподелилипоклонпакетеси
ромашној деци.Хуманитарнафондација
принцезеКатаринеКарађорђевићјеобез
бедилапоклонпакетезадесетрумскихи
11 сремскомитровачких социјално угро
женихпородица садецом.Пакети садр
же ђебад, одећу, храну,школски прибор
иранчеве.
Принчевски пар се састао и са пред

ставницима ове две сремске локалне
самоуправе, те су им домаћини у Руми
билиСлађанМанчић,председникрумске
општине и Стеван Ковачевић, председ
никСкупштине општине Рума, док их је
уСремскојМитровицидочекао градона

челник Владимир Петковић са сарадни
цима.
 Повод за посету нашем граду је ху

манитарна акција принцезе Катарине и
ја им од свег срца захваљујем на томе,
на хуманитарномраду којимпоказујуда
икраљевскапородицамислиограђани
маСрбије,превасходноосоцијалноугро
женим породицама. Десет породица са
територијенашеопштинећедобитиове
пакетекојаћеимуовимтешкимвреме
нимасвакакодобродоћи.Захваљујемна
свемушточинезасрпскинарод,атакође
и Европској комисији која кроз Канцела
ријузасмањењесиромаштваделујеина
територијинашеопштинеипомажесоци
јално угроженим породицама  рекао је
првичовекрумскеопштине.
Градоначелник Сремске Митровице

ВладимирПетковићсезахвалиопресто
лонаследнику Александру и принцези
Катариништо интензивно помажу најси
ромашније становништво уСрбији и на
јавиодокрајагодинеотварањеиуСрем
скојМитровициКанцеларијезасмањење
сиромаштва.
Топлеречиподршкезадецу,алииже

љедасепомогнецеломнароду,крозраз
неакцијеидонације,изразилајепринцеза
Катаринаидодаладаимјеважнодатачно
знајукакоживисрпскинарод.Дасенали
цуместауверештаукојојсрединитреба,
какобисеуправотообезбедило,анеда
сенапорирасипајуидоносинештоштоу
тојсредининиjeпотребно.
Животјекратакиврлојеважнодапо

родицедоброживе,даимајудецукојамо
гудасешколују,дадецаидунафакултет
икасниједасезапосле.Нашциљједави
димокакоживенашепородицеидавиди
мокакоможемовишедапомогнемо.Бави
мосехуманитарнимрадомуиностранству
идијаспорајеспремнадапомогне.Људи
уСрбијитребадаимајусвекаоиостале
европске државе, добре болнице, добре
школе.Унашимсрцимаједабринемоза
нашнародиувексмоспремнидапомогне
моизјавилајепринцезаКатарина.
Престолонаследник Александар Кара

ђорђевићјезахвалионаречимадобродо
шлицеиистакаодасупринцезаКатарина
и он увек ту да помогну српском народу.
Зато и организују добротворне пријеме у
иностранству.
 Били смо у Чикагу, Торонту,Њујорку,

ускороидемоуДетроит.Упитањусуфон
дација „Лајфлајн“ којаимасвојеактивно
стиуиностранствуиФондацијапринцезе
КатаринекојаделујеуСрбији.Врлојева
жноданашадијаспоранезаборавиотаџ
бину и да зна каква је ситуација у нашој
земљи.ДошлисмоуРумуиСремскуМи
тровицудадонесемопоклонедецииста
каојеАлександарКарађорђевић.

Е.М.Н.
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ПрестолонаследникАлександарипринцезаКатаринаКарађорђевић
саградоначелникомВладимиромПетковићем


